YLEISHYÖDYLLINEN KEHITTÄMISHANKE

Hankesuunnitelma
1. Hankkeen nimi
Kaikkien vastuulla -hanke
2. Hankkeen julkinen kuvaus
Pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella toteutettava lapsiin ja nuoriin ja
aikuisväestöön kohdistuva hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten
viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä kotiseutuidentiteetin vahvistaminen
osallisuutta ja aktiivista vapaa-ajan toimintaa kehittäen. Erityisenä ryhmänä ovat nuoret
aikuiset ja alle kouluikäiset, joille vapaa-ajan aktiviteettejä ei ole tarjolla. Hankkeen
päätavoitteena on luoda kestävä toimintamalli, jonka ydinprosessina on lasten ja nuorten
osallisuuden vahvistaminen. Osallisuutta vahvistamalla halutaan saada aikaiseksi
aktiivinen ja sosiaalinen arki alueen lapsille ja nuorille. Alueen erityispiirteinä ovat erittäin
harva-asutus ja vähäväkisyys, jossa lasten ja nuorten määrä on vähäinen, joten jokaisen
osallisuus nousee entistä tärkeämpään asemaan alueella. Hanke sisältää monia eri
toimenpiteitä ja kokeiluja, joista toimintamalli luodaan. Hankkeessa muun muassa
osallistetaan runsas ja aktiivinen eläkeväestö mukaan lasten ja nuorten viihtyvyyttä lisääviin
toimiin konkreettisesti mm. lajikummi -toiminnan kautta. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy
lisäksi yrittäjyyskasvatusta: pop-up -toimintaa / -yrittäjyyttä sekä julkaisun toteuttaminen
yrittäjämäisesti.
3. Toteutusaika
1.3.2016–29.2.2018(24kk)
4. Hakija
Hankkeen hakijatahona toimii Pelkosenniemen kunta. Kunnalla on kokemusta hankkeiden
hallinnoinnista. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii sivistystoimenjohtaja-rehtori Antti
Parkkinen.
Elinkeinokoordinaattori
Mika
Tenhunen
on
mukana
nuorten
yrittäjyyskasvatuksessa ja osaltaan seuraa hankkeen toteuttamista. Hankkeen kirjapidon
hoitaa kunnan kirjanpitäjä Eeva Harju.
Kunnan sivistysosastolla toimii tällä hetkellä hankerahoitteisesti Etsivä Nuorisotyöntekijä.
Nuorten pajatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Savukosken kunnan kanssa. Paja sijaitsee
Pelkosenniemellä ja sen toiminnasta vastaa pajaohjaaja. Perheiden palveluiden parissa
työskentelee nuoriso-kulttuuri- ja liikuntasihteeri ja osin vapaa-aikaohjaaja, jonka
pääasiallisena kohderyhmänä on aikuisväestö. Kunnassa on kokopäiväinen
perhetyöntekijä, joka työskentelee sosiaalitoimen alaisuudessa ja lähinnä tukea tarvitsevien
perheiden apuna.
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5. Hankkeen tausta ja tarve
Pelkosenniemi on harvaan asuttu lappilainen kunta. Kunnan asukasluku vuonna 2014 oli
944 henkeä, joista peruskoululaisia oli alle 60, 16–28 -vuotiaita nuoria n. 90 ja 3-6 -vuotiaita
lapsia n. 15. Pelkosenniemellä toimii yksi peruskoulu ja yksi päiväkoti.
Liikunta-/ vapaa-aikatoimi järjestää peruskoululaisille lukuvuoden aikana erilaisia kerhoja
mm. liikunta- ja kokkikerhot. Joka toinen viikko on Lasten liiton järjestämä
luontoliikuntakerho 1-4. luokkalaisille. 5-9. luokkalaisille on joka toinen viikko liikuntakerho.
Lisäksi 7-12 -vuotiaille on tanssikerho. Uimakuljetuksia Kemijärven uimahalliin järjestettiin
vuodessa 12 ja sinne voivat osallistua kaiken ikäiset kuntalaiset. (kuljetuksia ei järjestetä v.
2016) Lisäksi kunnassa on nuorisotila (auki 2 x viikossa) ja kuntosali, jonne voi lunastaa
oman avaimen.
Kunta tukee peruskoululaisten liikuntaa mm. ilmaisilla hissilipuilla
Pyhätunturin hiihtokeskukseen (20 € omavastuuosuus). Vapaa-aikaohjaajan ohjaamaa
liikuntaa on tarjolla eri ikäryhmille arki-iltaisin. Kohderyhmänä on lähinnä aikuisväestö.
Kunnan järjestämien kerhojen lisäksi Pelkosenniemellä toimii MLL:n Terho-perhekerho,
sekä VPK:n lasten-nuorten osasto (päättyy 2015 vuoden loppuun). Pelkosenniemellä on
paljon muitakin seuroja ja yhdistyksiä, mutta nuorisotoimintaa näillä ei ole tai se on vähäistä
ja monen toiminta on vain nimellistä. Edellisten lisäksi toimivia seuroja/yhdistyksiä ovat
mm. Pelkosenniemen eläkeläiset, joka on erittäin aktiivinen yhdistys, Martat, Suvannon,
Kairalan, Luiron ja Pelkosenniemen kyläyhdistykset, samoin eri kylien metsästysseurat,
Riistanhoitoyhdistys, Pelkosenniemen yrittäjät.
Tällä hetkellä Pelkosenniemen kunnasta puuttuu kokonaan ohjattu harrastus- ja vapaa-ajan
toiminta jo taaperoiän ylittäneiltä lapsilta, sekä peruskoulunsa päättäneiltä nuorilta ja
nuorilta aikuisilta, joita ei Marttailu, yleisliikunta tai metsästys kiinnosta. Kunnasta puuttuu
myös ohjattu lajitoiminta. Meillä on urheilusta kiinnostuneita ja lahjakkaita lapsia ja nuoria.
Heillä on halu tavoitteelliseen lajiurheiluun, johon Pelkosenniemellä ei ole nyt
mahdollisuutta. Meillä ei ole toimivaa urheiluseuraa. Aikaisemmin Pelkosenniemen eri
kylissä oli aktiivisia urheiluseuroja ja Pyhätunturilla slalomseura. Meiltä on lähtenyt
maailmalle monia menestyneitä urheilijoita. Varsinkin eri talviurheilulajeihin meillä on
loistavat puitteet, myös frisbeegolfradat ovat vaativia ja tasokkaita. Paikkakunnalla asuu
edelleen ja tänne on muuttanut kokeneita ja menestyneitä urheilijoita, joten
valmennusosaamista löytyy.
Nuorten toiveena on myös mahdollisuus päästä harrastamaan erilaisia joukkuepelejä,
mutta tämä on kaatunut vähäiseen osallistujamäärään. Pienet ikäryhmät, pitkät välimatkat,
harva asutus ja julkisen liikenteen puute hankaloittaa ja estää nuorten osallistumisen
yhteiseen tekemiseen. Sama tilanne on myös Savukoskella. Muutama vuosikymmen
taaksepäin oli Pelkosenniemellä Savukosken kanssa paljon yhteisiä peliturnauksia
jalkapallon ja lentopallon merkeissä. Kauemmas naapurikuntien turnauksiin tai
urheilukisoihin matkustivat Pelkosenniemen ja Savukosken nuoret yhteisellä bussilla.
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Vuosia sitten nuoret kokoontuivat kirkonkylälle toimintansa lopettaneelle huoltoasemalle
korjaamaan ja ”rassaamaan” autoja ja mopoja. Tämä oli tosi suosittua ja nuoret viettivät
melkein kaiken vapaa-aikansa ja iltansa kavereiden kanssa mielekkään tekemisen parissa.
Mukana oli myös vanhempia ohjaamassa ja opastamassa. Tämä toiminta jouduttiin
lopettamaan rakennuksen huonon kunnon vuoksi ja rakennus on purettu. Nuorten kanssa
keskusteltaessa on säännöllisesti noussut esiin heidän toive paikasta jossa voisi tavata
kavereita ja rassata autoja. Nyt heillä ei ole tekemistä ja toimettomuuden vaihtoehtona on
ajaa autoilla kylällä munkkia, tai olla kotona netissä/juoda kaljaa, tai olla kaverin
luona/pelata ja juoda kaljaa.
Pelkosenniemen torilla on kyläyhdistyksen omistama kioskirakennus, joka on ollut pääosin
tyhjillään. Nuoret ovat haaveilleet sen vuokraamisesta ja kesäkahvilatoiminnasta, mutta
rohkeus sen käynnistämiseen on vielä puuttunut.
Kunnan vähäinen lasten ja nuorten määrä ja haja-asutus aiheuttaa sen, että sosiaalinen
pääoma on pieni. Joukkuepelejä ja useamman lapsen vaativia leikkejä on vaikea toteuttaa
vapaa-aikana, kun lapset asuvat hajallaan kaukana toisista. Hallitsevaksi vapaa-ajan
vietteeksi nousee nopeasti erilaiset tietokonepelit, kun muutakaan mielekästä tekemistä ei
ole tarjolla. Kunnan toimesta järjestetään jonkin verran toimintaa, mutta tämä vaatii
vanhempien aktiivisuutta kuljettaa lapsia harrasteiden pariin. Joskus tämä voi olla syy sille,
ettei lapsi pääse osallistumaan. Kerhotoiminta on järjestetty pääasiassa iltapäivisin, heti
koulun jälkeen ja kuljetukset koteihin järjestää koulu. Vapaa-ajantoiminta on keskittynyt
kuntakeskukseen, paitsi laskettelu on Pyhätunturilla. Vain pieni osa lapsista asuu
kuntakeskuksessa, joten lasten osallisuus vapaa-ajantoimintaan on riippuvainen
kuljetuksista. Samanaikaisesti kunnassa järjestetään runsaasti toimintaa eläkeikäisille.
Aktiiviset eläkeläiset ovat monessa mukana mm. kansalaisopisto, Martta -toiminta ja muu
yhdistystoiminta tarjoaa monenlaista tekemistä. Eläkeläisiä kunnassa on suhteessa
asukasmäärään paljon, joten heidän sosiaalinen pääoma on huomattavasti vahvempi kuin
pieniä ikäluokkia edustavilla lapsilla ja nuorilla.
Kentällä nuorisotyötä tekevät henkilöt kohtaavat toistuvasti asenteen; ”Paska kylä, en ikinä
enää tuu takas tänne” Tämän asenteen selättäminen ja muuttaminen positiiviseksi
kotiseutukokemukseksi on se haaste, johon hankkeella haetaan keinoja.
Hankkeen idea on syntynyt nuorisotyöntekijöiden keskuudesta lapsilta ja nuorilta tulleiden
ideoiden ja toiveiden kautta. Taustamateriaalina on käytetty myös nuorille tehdyn
unelmapajan tuloksia. Unelmapaja toteutettiin MLL Lapin piirin hallinnoimassa Nuorten
mukaan -hankkeessa, joka oli nuorisotyönkehittämishanke. Pajan tuloksista nousi selvästi
esille se, että alueen lapset ja nuoret kaipaavat vapaa-aikaan lisää liikuntaa, ammattimaista
valmennusta, joukkuelajeja, eräharrastuksia ja muuta yhdessä tekemistä esim. tanssi,
lumilautaseura, parkour, sählykerho, metsästäminen, kalastuskerho, patikointi ja partio,
youtube -klubi, matkoja ja leirejä.
Hankesuunnitelmaa on laadittu työryhmässä, johon on kuulunut vapaa-aikaohjaaja Jutta
Pasma, nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajaksi opiskeleva Heikki Arvola, etsivä nuorisotyöntekijä
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Anne-Mari Hiltunen, nuorten pajaohjaaja Lauri Mäntykoski, elinkeinokoordinaattori Mika
Tenhunen, Pohjoisimman Lapin Leader ry:n projektisuunnittelija Hilma Heikkinen,
Pelkosenniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Romo ja hankeneuvoja Annika
Kostamo.
6. Hankkeen tavoitteet
Laajemmat tavoitteet:
- lapset ja nuoret viihtyvät kotiseudulla ja heille jää hyvä muisto ja kokemus kotikunnasta.
Osa palaa kotiseudulle positiivisten kokemusten myötä.
- lapset ja nuoret ovat aktiivisia vapaa-aikana
- lapset ja nuoret kokevat, että heitä kuunnellaan ja he ovat osallisia alueen ja oman
vapaa-ajan kehittämisessä
- lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman vahvistaminen
Konkreettiset tavoitteet;
- koulutetut ja aktiiviset aktiviteettien ohjaajat (pysyvä kannustusjärjestelmä)
- aikuisväestö, erityisryhmänä seniorit ovat mukana lasten ja nuorten harrastuksissa
kummeina
- laadukkaat kerhot ja lajiopetustoiminta on pysyvää
- osallistuminen vapaa-ajantoimintaan mahdollistuu kaikille lapsille ja nuorille
(vanhempien kuljetusrinki)
- toiminnallinen yrittäjäkasvatus
- toimiva nuorisovetoinen seura / toimikunta, joka koordinoi erilaisia harrastuksia ja
tapahtumia (demokratiakasvatus)
- kunnassa on toimiva nuorisoneuvosto
Päätavoitteena on kestävä toimintamalli, jossa kaikki kantaa vastuunsa lapsista ja nuorista
yhteisöllisesti.
Tulosten seuranta

määrälliset tavoitteet
Harrastukset ja vapaa-

10 uutta aktiviteettia

määrälliset tuotokset

Laadun arviointi ja

(toteutuma)

toiminnan kehittäminen

kpl

palautekysely,

ajan toiminta

jatkuvuuden arviointi,
toiminnan kehittäminen

Tapahtumat

8 kpl(4/vuosi)

kpl

palautekysely,
jatkuvuuden arviointi,
toiminnan kehittäminen

Osanottajamäärät /

7 hlö/aktiviteetti

kpl

8 yritystä (4kpl/vuosi)

kpl

käyntikerrat
Pop up -toiminta /

oppimisprosessista

YLEISHYÖDYLLINEN KEHITTÄMISHANKE

yritykset

tiedon kerääminen,
kokemuksesta oppiminen

kokeilut

4 kpl

kpl

kokemuskuvaus,
kokemuksesta oppiminen

Viestintä

some päivitykset 2krt/kk

kpl

blogi 24kpl
lehtijutut ja muut

fb-tykkäykset ja muu
some –viestintä

4kpl (2kpl/ vuosi)

kpl

-

20kpl

kpl

-

tiedotteet
uudet harrasteiden
kummit ja ohjaajat

7. Hankkeen toimenpiteet, toteutustapa ja riskit
Toimintamalli
Kaikkien vastuulla -hankkeen päätavoitteena on luoda kestävä toimintamalli (malli
rakentuu kolmesta osasta ja yhdeksästä eri osaprojektista) Pelkosenniemen ja sen
lähialueen lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Hankkeen
toteutuksessa ja toimintamallin rakentamisessa keskeistä on lasten ja nuorten
osallistuminen. Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen tarvitsee reilun annoksen
uutta ajattelua, pitkäjänteistä, määrätietoista ja prosessimuotoista työskentelyä.
Hankkeen toteutuksen osalta tämä tarkoittaa, että jokainen hankkeen toimenpide on
ikään kuin oma projektinsa. Näille hankkeen osaprojekteille yhteistä on
prosessityöskentely, joka tarkoittaa vaiheittaista etenemistä kohti päämäärää. Tällaisen
rakenteen kautta halutaan ennen kaikkea mahdollistaa kokeilut ja kokemuksesta
oppiminen. Toimintamalli rakentuu vähitellen tekemisen kautta, joten sen toimivuus
testaan samalla kun toiminta mallinnetaan. Tällaisella toteutustavalla halutaan
varmistaa todellisten tulosten aikaansaaminen ja muutos ajattelutavoissa lasten ja
nuorten osallisuuden suhteen. Prosessityöskentelyn ohjauksessa ja toiminnan
koordinoinnissa hyödynnetään olemassa olevia osallisuuden ja omaehtoisen
kehittämisen malleja.
Hankkeen aikaiset kokeilut ja kokemukset ovat oppimisprosessi, jonka myötä
toimintamalli syntyy. Kaikki toimenpiteet ja niiden oppi dokumentoidaan huolella ja
etsitään prosessi, jolla kokonaisvaltainen lasten ja nuorten osallistuminen ja
kotiseutuidentiteetin vahvistaminen voidaan toteuttaa myös muissa samankaltaisissa
kunnissa. Dokumentointi tehdään tekemisen ohessa yhtenä työskentelytapana. Osana
toimintamallia mietitään yhdistysten ja järjestöjen rooli nuorten aktivoimisessa, mutta
yhtälailla selvitetään kuntaorganisaation tehtävä lasten ja nuorten osallistamisessa;
mikä on kunnan rooli tulevaisuudessa ja kuinka kunta voi olla tukemassa kunnan eri
yhdistysten ja järjestöjen nuorisotoimintaa.
Toteutustapa
Hankkeen toimenpiteet ovat kukin ikään kuin oma projektinsa, joille yhteistä on
prosessityöskentely. Prosessityöskentelyssä keskeistä on jokaisen yksittäisen vaiheen
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toteutuminen. Vaiheiden pois jättäminen tai yksittäisten vaiheiden vajavaisesti
toteutuminen johtaa siihen, että myös lopputulos on puutteellinen. Osaprojektien
toteutuksen eri vaiheita ovat: 1. osallisuusryhmän muodostaminen, 2. valmennus, 3.
projektin suunnittelu, 4. toteutus, 5. vaikuttavuus ja arviointi.
1. Osallisuusryhmän muodostamisessa lähtökohtana on lasten ja nuorten oma
innokkuus ja ideat. Lisäksi lapsilla ja nuorilla tulee olla keskeinen rooli ryhmän
muita jäseniä valitessa.
2. Valmennus puolestaan kuuluu prosessin joka vaiheeseen. Valmennuksen
keskeinen tehtävä on ohjata ryhmä yhteisöksi, jonka jäsenet sekä tuntevat toisensa
että ryhmän tarkoituksen mm. kunkin osaprojektin taustalla olevat ongelmat ja
faktat.
3. Projektin suunnittelussa ideaali on, että lapset ja nuoret saavat itse päättää
osaprojektin sisällöstä ja työmenetelmistä sekä myös itse toteuttaa projektin kaikkia
vaiheita. Hankkeen toimenpidekuvauksiin on tämän takia jätetty tarkoituksellisesti
väljyyttä. Niissä on kuvattu visio, joka määrittelee osaprojektin sekä tavoitteet, jotka
saattavat vaihtua. Visiona on esimerkiksi kummitoiminta -mallin rakentaminen.
Konkreettisena tavoitteena puolestaan on nuorisoseuran perustaminen.
Konkreettisia tavoitteita voidaan kuitenkin muuttaa ja hallinnoida muuttuvien
olosuhteiden mukaisesti. Esimerkiksi nuorisoseuran sijaan perustetaankin vapaaajan toimikunta, jossa lapset, nuoret ja ikäihmiset tekevät töitä yhteisesti sovitun
päämäärän eteen.
4. Toteutus on pitkäkestoisin ja laajin vaihe. Tärkeintä on, että osallisuusryhmän
jäsenet sitoutuvat toteutukseen yhteisesti sovitulla tavalla.
5. Vaikuttavuuden osalta keskeistä on dokumentointi ja viestintä. Prosessin tulokset
on tehtävä laajasti näkyviksi, joten perinteisten viestintätapojen lisäksi käytetään
somea sekä haetaan uusia ja innovatiivisia viestinnänkeinoja, jotka tavoittavat
lapset ja nuoret ja joita lapset ja nuoret myös itse haluavat käyttää. Hankkeessa
myös ostetaan viestinnän koulutusta nuorille. Myös alueen päättäjät ja viranomaiset
ovat keskeisessä roolissa ja heihin pidetään yhteyttä eri vaiheissa. Tulokset
tuodaan myös heidän nähtäväksi ja kuultavaksi. Hankkeen loppupuolella tuloksista
tiedotetaan laajemmin myös muiden kuntien alueella.
Prosessityöskentelyssä keskeistä on, että lapset ja nuoret sekä muut osallistujat
oppivat ajattelemaan ratkaisukeskeisesti. Toteutuksen eri vaiheissa esiin tuomiin
ongelmiin ei pidä juuttua, vaan on keskityttävä löytämään niihin ratkaisut. Toiminnan ja
tulosten arviointi tehdään lopuksi, jolloin osallistujat itse arvioivat kokonaisuutta.
Hyvään arviointiin kuuluu katsoa menneeseen ja hakea sieltä paitsi onnistumisia myös
epäonnistumisia, jotka on kyettävä näkemään kehittämiskohteina. Arvioinnin pääpaino
on kuitenkin tulevaisuudessa eli arviointia tehtäessä on pohdittava, mitkä asiat on
seuraavalla kerralla tehtävä toisin, jotta tulos olisi entistäkin parempi. Projektikokemus
on samalla oppimisprosessi.
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Toimenpiteet
Hankkeen aikana ollaan avoimia uusille esiin nouseville ideoille ja kokeiluille, jotka
lähtevät nuorten ja lasten toiveista. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä hankkeen
päätavoitteen suuntaisesti ja toteutustavan mukaisesti. Alla luetellut ja kuvatut
toimenpiteet ovat osaprojekteja, joille on määritelty visio sekä konkreettisia tavoitteita.
Visio on pysyvä, mutta tavoitteita voidaan muuttaa tarpeen ja tilanteen mukaan
vastaamaan paremmin lasten ja nuorten omaa näkemystä. Tällä tavoin pyritään
kannustamaan kokeiluihin ja uusien ideoiden synnyttämiseen.
Hankkeen idea on syntynyt nuorisotyöntekijöiden keskuudesta lapsilta ja nuorilta
tulleiden ideoiden ja toiveiden kautta. Taustamateriaalina on käytetty myös nuorille
tehdyn unelmapajan tuloksia. Unelmapaja toteutettiin MLL Lapin piirin hallinnoimassa
Nuorten mukaan -hankkeessa, joka oli nuorisotyönkehittämishanke. Pajan tuloksista
nousi selvästi esille se, että alueen lapset ja nuoret kaipaavat vapaa-aikaan lisää
liikuntaa, ammattimaista valmennusta, joukkuelajeja, eräharrastuksia ja muuta yhdessä
tekemistä esim. tanssi, lumilautaseura, parkour, sählykerho, metsästäminen,
kalastuskerho, patikointi ja partio, youtube -klubi, matkoja ja leirejä.
Harraste- ja lajitoiminta
Projektityöntekijän työhön kuuluu toimenpiteenä nuorten toiveiden mukaisten kerhojen
ja vapaa-aikatoiminnan organisointi, niiden toteuttamisen koordinointi ja kokeilut. Se
tarkoittaa sitä, että niissä tapauksissa, jolloin harrasteen tai aktiviteetin aloittamiseen
tarvitaan innostusta ja erityistä tukea ja johon projektityöntekijällä on erityinen vahvuus,
voi projektityötekijä olla vetovastuussa toiminnan käynnistämiseksi. Projektityöntekijä
osallistuu ja innostaa sekä jakaa osaamistaan lasten ja nuorten kanssa toimimisesta
osallistumalla hankkeessa järjestettävien muidenkin tahojen vetovastuussa olevien
aktiviteettien toteutukseen. Lasten- ja nuorten aktiviteettien ja harrasteiden
järjestäminen koordinoidaan hyödyntäen mm. kunnan nuoriso ja liikuntatoimea,
kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, pelkosenniemen, sodankylän ja savukosken
järjestöjä ja seuroja sekä muita hankkeessa esiin nousevia tahoja.
Nuoret vapaa-ajanohjaajina
Tämän osaprojektin visiona on osallistaa ja ohjata nuoret laji-/harrasteohjaajiksi
nuoremmille lapsille ja nuorille, erityisryhmänä alle kouluikäiset ja alakoululaiset.
Tavoitteena on kehittää kannustusjärjestelmä, jolla nuoret laji-/harrasteohjaajat
saadaan sitoutumaan ohjaajiksi myös tulevaisuudessa. Kustannusarvioon on varattu
kuluerä, jolla pilotoidaan ns. palkitsemisjärjestelmä. Palkintona ohjaajatoimintaan
osallistuville nuorille voi olla esimerkiksi leiri tai matka. Leiri tai matka järjestetään
hankkeen loppuvaiheessa. Matkan kulut on sisällytetty hankkeen kustannusarvioon.
Osaprojektin toteutus käynnistyy niin, että hankkeen projektityöntekijä kokoaa joukon
lapsia ja nuoria, jotka lähtevät ideoimaan laji/harraste- ja ohjaajatoimintaa eteenpäin.
Ideointivaiheessa lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua lähikunnissa
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toimiviin eri kerhoihin tai lajeihin. Tutustumisreissujen tarkoitus on sytyttää kipinää ja
innostaa lapsia ja nuoria uusiin vapaa-ajantoimintoihin sekä tutustumaan lähikuntien
lapsiin ja nuoriin.
Lapset ja nuoret osallistavat yhdessä projektityöntekijän kanssa osaprojektin
toteutukseen mukaan myös esimerkiksi eri järjestöjen edustajia, lasten vanhempia ja
kunnan vapaa-ajanohjaaja jne.. Osallisuusryhmän lopullinen kokoonpano riippuu siitä
ketä lapset ja nuoret kokevat tarvitsevansa ja haluavansa kehittämistyöhön mukaan,
jotta ohjattu harraste- ja vapaa-ajantoiminta mahdollistuu. Osa nuorista voi jo tässä
vaiheessa ilmoittautua ohjaajiksi, tai ohjaajanuoret voivat löytyä myöhemmin.
Osallisuusryhmä määrittelee konkreettisen toteutuksen ja laatii suunnitelman. Toteutus
voi alkaa esimerkiksi yhden harrastetoiminnon ja parin nuoren ohjauskokeilulla ja voi
kehittyä siitä vähitellen useamman harrastetoiminnon ja useamman nuoren sekä
järjestön ja kunnan vapaa-ajanohjaajan yhteistoimintamalliksi, jossa nuoret vastaavat
vuorotellen osan harrastetoimintojen ohjauksesta ja osan yhdessä kunnan vapaaajanohjaajan kanssa tai eri järjestötoimijoiden kanssa vuorotellen.
Projektityöntekijän
vastuulla
on
huolehtia,
että
ryhmä
huomioi
lasten
osallistumismahdollisuudet harrastetoimintaan tasapuolisesti. Esimerkiksi sivukylien
lasten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi on tarpeen kokeilla ja kehittää
samassa yhteydessä yhteiskyytijärjestelmää, joka voi toteutua esim. facebook sivustolla tms., jossa vanhemmat voivat tarjota kyytiä muille kyytiä tarvitseville lapsille ja
nuorille tai päinvastoin sivulla voi kysellä mahtuuko oma lapsi jonkun toisen kyytiin.
Yhteiskyytisysteemi auttaa siinä, ettei saman harrastuksen pariin ajeta viidellä eri
autolla. Lasten vanhempien osallisuus ja sitoutuminen osaprojektin toteutukseen jo
varhaisessa vaiheessa on tämän takia tärkeää.
Liikunta- ja lajitoiminta
Tämän osaprojektin visiona on luoda kummitoiminta -malli. Tavoitteena on kouluttaa
uusia ohjaajia lasten ja nuorten harraste- ja vapaa-ajantoimintaan laji/harrastekummeilta saaduilla tiedoilla ja taidoilla siten, että tiedonvaihto tapahtuu
käytännössä kerhojen tai vastaavan aikana. Osaprojektin toteutus limittyy edellä
kuvatun osaprojektin kanssa yhteen.
Osaprojektin toteutus käynnistää niin, että projektityöntekijä kartoittaa ja innostaa
mukaan alueelta ne henkilöt, jotka voisivat olla tukemassa ja innostamassa lapsia ja
nuoria eri harrastetoimintoihin toimimalla laji-/harrastekummeina. Projektityöntekijä
kartoittaa, mitä toimintaa alueella on ennen ollut ja ketä toimijoita niissä on ollut
mukana. Lisäksi kartoitetaan ne henkilöt, jotka voisivat toimia lajiohjaajina osaamisen
puolesta. Ajatuksena on saada lajitoimintaa, jossa takana on ammattimainen ote,
säännönmukaisuus ja jatkumo. (mm. Frisbeegolf, freestyle/newschool, murtomaahiihto
ja yleisurheilu) ja joukkuepelit (mm. Salibandy ja jalkapallo)
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Projektityöntekijä kokoaa mahdollisista laji-/harrastekummeista sekä ohjaajiksi
haluavista nuorista osallisuusryhmän. Ryhmä laatii suunnitelman lajikummitoiminnan
toteutuksesta. Toteutus voi alkaa esimerkiksi yhden laji-/harrastetoiminnon ja parin
nuoren ohjauskokeilulla ja kehittyä siitä vähitellen useamman lajin/harrastetoiminnon ja
useamman nuoren sekä järjestön ja kunnan vapaa-ajanohjaajan yhteistoimintamalliksi,
jossa nuoret vastaavat vuorotellen osan laji-/harrastetoimintojen ohjauksesta ja osan
yhdessä vapaa-ajanohjaajan kanssa tai eri järjestötoimijoiden kanssa vuorotellen.
Toiminnan kehittyessä voi olla tarpeen aloittaa myös kuntarajat ylittävä yhteistyö
naapurikuntien kanssa. Koska ikäryhmät ovat pieniä, ei monien lajien toteuttaminen
yhden kunnan sisällä onnistu. Lisäksi Pelkosenniemen kunnan lajiharrastajat voivat
tarjota esim. frisbee-golf osaamista, kun taas Savukoskelta voi löytyä yleisurheilu- tai
partio-osaamista.

Eräkerho (erätaidot, kalastus, metsästys, ympäristöoppi)
Tämän osaprojektin visiona on organisoida eräkerhotoiminta tai vastaava. Tavoitteena
on, että toiminnan sisällöstä vastaa vuorollaan eri järjestöt ja seurat. Järjestöjen ja
seurojen kiinnostusta on selvitetty lähihoitajaopiskelija Jenna Oikarisen opinnäytetyön Lapset lähemmäksi luontoa, yhteydessä syksyllä 2015 ja vastanneista lähes kaikki
seurat (8 seuraa) olivat halukkaita olemaan mukana järjestämässä osaltaan
kerhotoimintaa nuorille.
Osaprojektin toteutus käynnistyy niin, että projektityöntekijä kokoaa eri järjestöjen ja
seurojen edustajista osallisuusryhmän, joka suunnittelee ja toteuttaa kerhotoiminnan
yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Projektityöntekijä toimii koordinoivana henkilönä ja
huolehtii tiedottamisesta ja tukee osallisuusryhmää kerhotoiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa. Osaprojektin toteutus limittyy kahden edellä kuvaillun osaprojektin
kanssa yhteen.
Yrittäjyyskasvatus
Kaikkien vastuulla -hankkeen päätavoitteena on luoda kestävä toimintamalli
Pelkosenniemen ja sen lähialueen lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin
kehittämiseksi. Toimintamallin rakentamisen ns. toisen osan painopiste on
toiminnallisessa yrittäjyyskasvatuksessa, jossa erityisryhmänä ovat nuoret ja nuoret
aikuiset. Tämä sen takia, että nuorten viihtyvyys ja hyvinvointi on sidoksissa siihen,
miten nuoret kokevat ja näkevät mahdollisuuksia työllistyä, asua ja elää alueella
aikuistuttuaan. Nuorten Lappi II -hankkeen loppuraportin mukaan nuoret näkevät
tulevaisuuden mahdollisuuksia muun muassa osa-aikayrittäjyydessä ja uusissa
yhdistelmäaloissa. Lisäksi nuoret pitävät yrittäjyyttä hyvänä vaihtoehtona, mutta
kaipaavat yrittäjyydestä enemmän tietoa ja neuvontaa. Yksin yrittäjänä toimimisen
sijaan moni voisi yrittää yhdessä toisen kanssa.
Toiminnallisen yrittäjyyskasvatuksen kautta innostetaan nuoria
näkemään
työelämän
mahdollisuuksiin
kotiseudulla.

yrittäjyyteen ja
Toiminnallisesta
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yrittäjyyskasvatuksesta päävastuussa on kunnan elinkeinokoordinaattori. Toimenpiteet
ovat samalla kokeilu yhdistää yritysneuvojan / elinkeinokoordinaattorin tehtävänkuvaan
vahvemmin yrittäjyyskasvatuksen elementtejä.
Seuraavan kolmen toiminnalliseen yrittäjyyskasvatukseen painottuvien osaprojektien
toteutus noudattaa edellä kuvattujen lasten ja nuorten laji-/harrastetoimintaan
painottuvien osaprojektien mukaisesti prosessityöskentelyä.
Rassauspaja nuorille
Rassauspaja
-osaprojekti
käynnistyy
rassausporukan
(osallisuusryhmä)
muodostamisella. Porukka ideoi ja suunnittelee rassauspajan toteutuksen yhdessä
projektityöntekijän kanssa. Toiminnallisesta yrittäjyyskasvatuksesta vastaa kunnan
elinkeinokoordinaattori. Toiminta mahdollistaa myös yritystoiminnan kokeilemisen
(renkaan vaihdot, pienkorjaukset, auton sisätilojen siivoukset jne.). Projektityöntekijä
koordinoi toimintaa ja auttaa rassausporukkaa luomaan säännöt, etsimään
vastuuaikuisen/kummin sekä ohjaa porukkaa arvioimaan toimintaa ja selvittämään,
kuinka toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä.
Rassauspajan tarve on syntynyt nuorten toiveesta, erityisesti toive on tullut heiltä, jotka
ovat lähteneet toisaalle opiskelemaan ja käyvät viikonloppuisin rassaamassa. Lisäksi
erityisenä kohteena on kyliin jääneet nuoret, joille koneiden korjaaminen on tärkeä
harrastus. Rassauspaja toimii ennalta ehkäisevänä toimintona syrjäytymisen
ehkäisemiseksi niille nuorille, joilla on erityisen suuri vaara jäädä matkasta.
Rassauspaja kasvattaa nuoria vastuunottoon, yhteistyöhön ja pelisääntöjen
noudattamiseen. Rassauspajan kummina voi toimia esimerkiksi alan koulutuksen
saaneet asiantuntijat. Myös Savukosken nuoria kutsutaan mukaan rassauspajalle.
Rassauspajaa varten hankkeen aikana vuokrataan korjaamotila. Hankkeen
kustannusarvioon on varattu korjaamotilan vuokra sisältäen koneet ja laitteet vuoden
ajaksi. Hankkeessa järjestettävistä tapahtumista vähintään yksi kohdistuu rassauspajan
ympärille.
Nuorten Pop up- yritykset
Tämän osaprojektin visiona on herättää ja ohjata nuoria yrittäjyyteen erilaisten pop upyritysten myötä. Pop up -yrittäjyys voi olla esim. kesäkahvila/ravintola, jossa nuoret
tekevät ohjeistuksen avulla tuotteet, niiden katelaskelmat, miettivät ravintolan liikeidean,
toteuttavat markkinoinnin jne. Yrityssparraajana toimii kunnan elinkeinokoordinaattori.
Kokeilu innostaa nuoria yrittäjyyteen, mutta vahvistaa myös heidän toisen asteen
uravalintaa. Mikäli nuoret saadaan kiinnostumaan niistä toimialoista, jotka kotiseudulla
voivat työllistää, kasvaa mahdollisuus, että he palaavat opiskelun jälkeen. Pop up
yritysten kokeiluun voi luoda otollisen maaperän mm. Pyhä-Luosto matkailualueen eri
tapahtumat. Osana yrittäjyyskasvatusta toteutetaan nuorten tutustumismatka
Pyhätunturin yrityksiin sekä muilla tavoin osallistetaan alueen yritykset mukaan nuorten
valmennukseen kohti yrittäjyyttä.
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Nuorten osaamista ja yrittäjävalmiuksia lisätään hankkeessa järjestämällä tai
mahdollistamalla hygieniapassin, tulityökortin sekä muiden kurssien suoritus.
Nuorten julkaisu
Tämän osaprojektin visio on toteuttaa kokonaisvaltainen nuorten vetämä projekti, jossa
tavoitteena on julkaisu teemalla Minun Pelkosenniemi. Alustavan suunnitelma mukaan
projekti toteutetaan maalis-huhtikuussa Pelkosenniemen koululaisten keskuudessa.
Julkaisun käytännön toteutuksessa on mukana asiantuntija (noin viikon työ), joka
opettaa koululaisille graafista suunnittelua yms.. Toteutuksesta vastaa ostopalvelulla
ostettavan asiantuntijan lisäksi hankkeelle palkattava alalle kouluttautunut nuori.
Aineistoa julkaisuun tuotetaan ennakkoon erilaisin toimin, kuten järjestämällä tarina
/kuva tms. kilpailuja tai kyläläisten haastatteluja.
Osaprojektin toteutus käynnistyy niin, että hankkeen projektityöntekijä yhteistyössä
koulun kanssa innostaa osan koululaisista mukaan julkaisun toteutukseen.
Innokkaimmista
koululaisista
muodostetaan
osallisuusryhmä,
joka
lähtee
projektityöntekijän
ohjauksessa
suunnittelemaan
julkaisun
sisältöä
Minun
Pelkosenniemi teemalla. Julkaisun tekeminen puretaan tehtäväalueiksi ja kaikille
etsitään sopiva rooli sen tekemisessä. Projektiin sisältyy yrittäjäkasvatusta siltä osin,
että lehteen myydään nuorten yrittäjiltä saamia ilmoituksia. Elinkeinokoordinaattori
vastaa yrittäjyyskasvatuksesta. Osaprojekti toteutetaan koko hankkeen ensimmäisenä
kokeiluna, joten sen tuottamaa materiaalia hyödynnetään myös muiden osaprojektien
toteutuksessa, erityisesti nuorten harraste- ja vapaa-ajantoiminnan yhteydessä.
Koululaiset saavat ideoida ja tuoda omat haaveet, toiveet ja unelmat oman kotiseudun
kehittämisestä osaprojektin toteutuksessa luovasti esille, joten ne ovat lisänä esim.
unelmapajan tuloksiin.
Yhteisöllisyys, talkootyö ja yhdistystoiminta
Hankkeen päätavoitteen, toimintamallin rakentamisen ns. kolmannen osan painopiste
on yhteisöllisyydessä. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan eri tahojen yhteisillä talkoilla ja
yhteistyöllä mm. tapahtumien kautta. Seuraavan kolmen yhteisöllisyyteen painottuvien
osaprojektien toteutus noudattaa edellä kuvattujen lasten ja nuorten laji/harrastetoimintaan
sekä
toiminnalliseen
yrittäjyyskasvatukseen
painottuvien
osaprojektien mukaisesti prosessityöskentelyä.
Tapahtumat
Tämän osaprojektin visiona on saada syntymään toimivia tapahtumia, jotka ovat
syntyneet aidosti lasten ja nuorten lähtökohdista. Tavoitteena on yhteisöllisyys ja
sosiaalisen pääoman kasvaminen. Erityiskohderyhmänä ovat lapsiperheet sekä
erityisesti nuoret, jotka ovat muuttaneet pois paikkakunnalta, mutta haluavat vapaaaikana tulla kotiseudulle sekä ne nuoret, jotka ovat jääneet kotiseudulle.
Osaprojektin toteutus käynnistyy niin, että projektityöntekijä kartoittaa alueella olemassa
olevat tapahtumat. Toteutus jatkuu niin, että projektityöntekijä kokoaa porukan lapsia ja
nuoria ideoimaan ja suunnitellaan yhdessä erilaisia pieniä vuosittain toistuvia
tapahtumia, jotka voivat olla osa jo olemassa olevia tai aivan uusia. Tapahtumat
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toteutetaan hankkeen aikana yhdessä lasten, nuorten, vanhempien, järjestöjen ja
muiden alueen toimijoiden kanssa.
Ympäristön viihtyvyys
Tämän osaprojekti visiona on nuorten osallisuus talkoisiin ja talkooperinteeseen
sitoutuminen. Tavoitteena on, että talkoissa on koko kylän väki ja että maisemanhoito
toteutetaan nuorten suunnitelman pohjalta. Osaprojekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
Pelkosenniemen MLL:n ja kyläyhdistysten kanssa, joilla on jo olemassa oleva vahva
talkooperinne ja talkootyöt.
Osaprojektin toteutus käynnistyy niin, että projektityöntekijä innostaa yhteistyössä
koulun kanssa osan koululaisista mukaan suunnittelemaan maisemointia teemalla
millainen on viihtyisä elinympäristö, esim. harrastepaikkojen infran kunnostaminen.
Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on paikallinen nuori puutarha-alan
ammattilainen. Suunnitelman toteutukseen liittyviin maisemanhoitotalkoisiin pyritään
saamaan mukaan koko kylän väki. Mukaan innostetaan myös yritykset ja eri järjestöt.
Kannustimena mukaan lähtemiseen on esim. kaunein piha -kilpailu, jonka tuomaristona
vaikuttavat nuoret.
Maiseman- ja ympäristönhoitotalkoiden aikana siistitään mm. pajukkoja. Raivattu
pajukko hyödynnetään ympäristötaiteeksi. Lapset ja nuoret sekä myös vanhemmat
pääsevät toteuttamaan asiantuntijan ohjeistuksessa ympäristötaidetta omista
lähtökohdistaan.
Nuoret päättäjinä ja toiminnan jatkuvuus
Hankkeessa toteutetaan kokeillen uudenlaisia toimenpiteitä, joiden päämäärä tähtää
hankkeen tavoitteisiin. Koska hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten osallisuus,
kuuleminen ja huomioiminen, sekä kuntalaisten aktivoiminen mukaan vastuun kantoon,
ei hankkeen toimenpiteiden toteutusta voida ennalta täysin tarkasti tietää. Niillä kaikilla
on kuitenkin yhteinen konkreettinen tavoite: nuorisoseura / vapaa-ajan toimikunta, jonka
toiminnassa ovat vahvasti mukana nuoret. Ajatuksena on, että nuoret päättävät, ei
vanhemmat. Nuorisoseuran / vapaa-ajan toimikunnan tuleville jäsenille opetetaan
yhdistystoiminnan pelisääntöjä ja talkootyöhenkeä hankkeen osaprojektien toteutuksen
kautta. Nuorisoseura / vapaa-ajantoimikunta tulee jatkossa olemaan yksi mahdollinen
taho, joka koordinoi ja järjestää lajitoimintaa ja nuorten toteuttamia tapahtumia ja
tempauksia yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on, että hankkeen toteutuksessa mukana olevat nuoret, jotka osallistuvat
myös nuoriseuran / vapaa-ajantoimikunnan toimintaan toimivat asiantuntijoina myös
kunnan nuorisoneuvostoa muodostettaessa ja vievät aktiivisesti tietoa lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tilasta kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden tietoisuuteen. Nuorisoneuvosto
on kunnan lakisääteinen toiminto uuden kuntalain mukaan kesäkuusta 2017 lähtien.
Osaprojektien dokumentointi ja toiminnan arviointi
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Keskeistä kaikissa edellä kuvailluissa osaprojektien toteutuksessa on se, että sekä
ideoinnissa, toiminnan kehittämisessä että itse toiminnassa on mukana lapsia ja nuoria.
Hankkeen päätavoitteen toteutumisen eli kestävän toimintamallin rakentamisen
kannalta tärkeää on lisäksi, että jokainen osaprojekti sekä jokainen prosessin vaihe
tulee dokumentoitua. Dokumentointiin osallistuvat kaikki osaprojektissa mukana olevat.
Jokainen osallistuja arvioi projektityöntekijän ohjauksella osaprojektin toteutusta eri
näkökulmista ja kuvaa kokemuksiaan sekä miettii, miten toimintaa voidaan kehittää ja
millaisena toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Myös projektityöntekijä arvioi osaprojektia
ja sen kestävyyttä. Onko toteutuksen aikana hioutunut sellaiset käytänteet ja sellaiset
toimintatavat, jotka muotoutuvat pysyväksi toiminnaksi ja joilla on kestävä perusta
kehittyä edelleen? Osaprojektit ovat kaikkine onnistumisineen ja epäonnistumisineen
osa hankkeen loppupuolella koostettavaa toimintamallia.
Toteutus
Hankkeen vastuuhenkilönä toimii kunnan sivistystoimenjohtaja-rehtori Antti Parkkinen.
Hän toimii projektityöntekijän esimiehenä ja vastaa loppukädessä hankkeen
suunnitelman mukaisesta toteuttamisesta.
Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektityöntekijä, jonka vastuulla on hankkeen
käytännön toteutus. Projektityöntekijän tehtävänä on innostaa eri tahot / henkilöt
mukaan osaprojekteihin sekä koordinoida osallisuusryhmän työtä järjestämällä yhteisiä
tapaamisia, aikatauluttamalla, yhteydenpidolla yms.. Projektityöntekijä auttaa
ryhmäläisiä muodostamaan yhteisen näkemyksen, ohjaa vastuunjaossa sekä
suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa jne.. Projektityöntekijän motivoi, kannustaa
ja tukee ryhmää hyödyntäen erilaisia ryhmäohjaamisen menetelmiä. Lisäksi
projektityöntekijä huolehtii viestinnästä yhdessä osaprojektiin osallistujien kanssa sekä
yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Projektityöntekijä osallistuu itse kerho- ja
lajitoimintaan ohjaajana ja koordinoi toimintamallin toteutusta osaprojektien kautta sekä
laatii vaadittavat raportit ja hoitaa maksatusten haut yhteistyössä kunnan kirjanpitäjän
kanssa.
Projektityöntekijän tukena koko hankkeen toteutuksen ajan on kehittämissparraaja, joka
tukee ja ohjaa projektityöntekijää hankkeen toteutuksessa ja toimintamallin
koostamisessa. Kustannusarvioon on varattu kuluerä kohtaan ostopalvelut;
(asiantuntija-apu hankkeen tavoitteellisen tuloksen saavuttamiseksi) on laskettu
kustannukset sen mukaisesti, että sparraaja työskentelee keskimäärin 2 pv / kk.
Nuorten yrityssparrauksesta vastaa kunnan elinkeinokoordinaattori joka jyvittää
hankkeelle työaikaa tuntiperusteisesti, kustannusarvioon on varattu 2 kk työpanos
hanketta
varten
joka
jakaantuu
tarpeiden
mukaan
hankkeen
ajaksi.
Elinkeinokoordinaattori
toimii
projektityöntekijän
työparina
kaikissa
yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä toimenpiteissä.
Lisäksi kustannusarvion palkkakuluihin on varattu pieni
palkkauksia varten eri toimenpiteiden avustaviin työtehtäviin.

kuluerä

lyhytaikaisia
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Ostopalveluna ostetaan lasten ja nuorten viestintäosaamisen koulutus sekä nuorten
yrittäjävalmiutta tukevat lyhytaikaiset kurssit ja koulutukset, lasten ja nuorten julkaisun
ohjaaja ja painatuskulut sekä ympäristötaiteen ohjaaja. Lisäksi ostopalveluihin on
varattu pieni kuluerä viestintäpalveluiden ostamiseen jonka tavoitteena on tukea
viestinnän onnistumista.
Kunnan työntekijät: vapaa-ajanohjaaja, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntasihteeri, etsivä
nuorisotyöntekijä, perhetyöntekijä, nuorten työpajaohjaaja osallistuvat hankkeeseen
asiantuntijoina ohjausryhmätyöskentelyn kautta sekä yksittäisiin toimenpiteisiin
vahvuuksiensa ja toimenkuviensa mukaisesti hyödyntäen omia kontakteja ja verkostoja.
Kunnan olemassa olevat harraste- ja vapaa-ajantilat sekä -välineet ovat hankkeen
käytettävissä.
Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:
-

Antti Parkkinen, Pelkosenniemen kunnan edustaja (hakijatahon edustaja)
Rahoittajan edustaja
Anne- Mari Hiltunen, Pelkosenniemen kunnan etsivä nuorisotyöntekijä
Lauri Mäntykoski, Pelkosenniemen VPK
Jutta Pasma, vapaa-aika ohjaaja
Mika Parviainen, nuoriso-ohjaaja
Joni Aho, vanhempien nuorten edustaja
Jarno Jaksola, Pyhätunturin ravintolat Oy, yrittäjien edustaja
Juhani Talvensaari, Pelkosenniemen RHY
Johanna Ahvenainen, Seurakunnan nuorisotyöntekijä
Hilma Heikkinen, #proLappi -hankkeen projektipäällikkö
Marja-Liisa Oinas, eläkeläisten edustaja
Nuoret toimivat ohjausryhmän asiantuntijajäseninä

Ohjausryhmän jäsenet on valittu ja kysytty mukaan, jotta ohjausryhmä
kokonaisuudessaan edustaa monipuolisesti hankkeen toteutuksen kannalta keskeisiä
yhteistyökumppaneita. Ohjausryhmän kokoonpanossa on ennen kaikkea huomioitu
nuorisotyössä työskentelevät. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniksi
paikallisia nuoria, jotka ovat mukana myös hankkeen toteutuksessa. Ohjausryhmän
jäsenen rooli lakisäätäisen tehtävän lisäksi on tuoda omia näkemyksiä ja kokemuksia
sekä verkostoja esille, jotka edesauttavat toimintamallin luomista ja hankkeen
toteutusta.
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden
hankkeiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään Lapin Leadereiden yhteishankkeen
#proLappi -hankkeen kanssa. Kaikkien vastuulla -hanke vastaa #proLappi -hankkeen
osatavoitteeseen, joka on muodostaa alueellinen pilotointiryhmä, jolla innostetaan
nuoria yrittäjyyteen sekä työelämän mahdollisuuksiin kotiseudulla mm. toiminnallisen
yrittäjyyskasvatuksen ja nuorten yrittäjyyskokeilujen kautta. Lisäksi #proLappi hankkeen kautta yritetään tavoittaa ja saada harjoittelijoita / lyhyt aikaisiin työsuhteisiin
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henkilöitä. Hankeyhteistyöstä ja toimenpiteiden koordinoinnista sovitaan tarkemmin
hankkeen käynnistyttyä. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä yli kuntarajojen eri
järjestöjen kanssa.

Sidosryhmät mm.:
-

Leader Pohjoisin Lappi ry
Alueen kunnat
#proLappi -hanke, Leader Pohjoisin Lappi
Setlementti Tunturila ry, Askel talo
Alueen kunnat ja luottamushenkilöt sekä viranhaltijat
Pelkosenniemen yrittäjät ry
Pyhä-Luosto matkailu yhdistys ry
Pelkosenniemen VPK, 4 eri jaostoa
Pelkosenniemen MLL yhdistys ry
Pelkosenniemen kyläyhdistys ry
Pelkosenniemen Martat ry
Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys
Vanhusneuvosto
Pelkosenniemen Lions ry
Pelkosenniemen metsästysseura ry
Kairala-Suvanto metsästysseura ry
Kairalan kyläseura ry
Luiron kyläseura ry
Aapajärven jahti ry
Pelkosenniemen Riistanhoitoyhdistys
Pelkosenniemen Lions club
Pyhän ryhti ry
Hevosjalostusliitto ry
Kansalaisopisto
Lasten liitto Lappi ry
Itä-Lapin ja Sodankylän yhdistykset

Hankkeen yksityinen rahoitus koostuu pääasiassa talkootyöstä, joka syntyy
kummitoiminnan kehittämisestä, kuljetusringin suunnittelusta ja toteutuksesta, Pop up
yrittäjyyden toiminnan mahdollistamisesta, eri kerhojen ohjaamisen vapaaehtoistoiminnasta
ja
tapahtumien
suunnittelusta
sekä
toimintamallin
luomiseen
liittyvistä
työpajatyöskentelystä ja siihen liittyvästä dokumentoinnista ja maisemanhoitotalkoiden ja
muiden viihtyvyyttä lisäävien toimenpiteiden toteutukseen liittyvästä ohjeistamisesta.
8. Yhteys Leader Pohjoisimman Lapin Peloton Pohjoisin -strategiaan
Hanke toteuttaa Peloton Pohjoisin strategiaa ja siinä painopistettä Tulevaisuus häikäisee –
Nuorten Leader. Hanke lisää nuorten osallisuutta ja lisää toiminnallisuutta. Hanke vahvistaa
kotiseutuidentiteettiä ja parantaa viihtyvyyttä. Hanke lisää nuorten tavoitteellista

YLEISHYÖDYLLINEN KEHITTÄMISHANKE

yrittäjäkasvatusta, jonka tavoitteena on innostaa nuoria sellaiseen pop up yrittäjyyteen,
jonka tarve lähtee paikallisista elinkeinoista, kuten matkailu ja paikalliset palvelut. Hanke
antaa uusia ideoita ja toimintatapoja lasten ja nuorten osallistamiseen vahvistamalla
olemassa olevien resurssien yhteistyötä. Keinoista hanke toteuttaa kokeiluja ja rohkeutta
sekä osaamista ja oppimista.
9. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja aikataulu
Hanke toteutetaan pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella, kuitenkin siten, että
hankkeen aikana luodaan kontakteja ja toimintatapoja yli kuntarajojen. Hankkeen
kohderyhmänä ovat erityisesti Pelkosenniemen nuoret aikuiset, lapset ja nuoret sekä
aikuisväestö ja eläkeläiset ja yhdistykset ja järjestöt. Hyödynsaajina ovat lapset ja nuoret
sekä nuoret aikuiset. Hankeaika on 2 vuotta. Hankesuunnitelman liitteenä on tarkempi
aikataulusuunnitelma.
10. Miten hankkeen toteuttamista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa
jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeen toteutumisen arvioinnin tekee projektin ohjausryhmä yhdessä nuorten
asiantuntijajäsenten kanssa. Hankkeen aikana synnytettyä osallistavaa toimintatapaa
lasten ja nuorten viihtyvyyden takaamiseksi jatketaan vapaaehtoistoimintana. Aktiivinen
nuorisoseura on tässä avain asemassa. Hankkeen aikana tai sen jälkeen kiinnitetään
huomiota myös harrastamisen mahdollistavaan infraan, jonka kunnostamiseen haetaan
tarvittaessa erillisrahoitusta. Hankkeesta laaditaan loppuraportti ja dokumentoitu
toimintamalli.
11. Tiedottaminen
Hankkeesta on yleisesittely kunnan nettisivuilla. Hankkeesta tehdään aloitusjuttu KotiLappiin, joka saavuttaa lähinnä aikuisväestö. Lisäksi tiedote laitetaan Pelkosenniemi ja sen
13 kylää sivustoille ja TuNoKo-nuorten työpaja sivuille (turha notkua kotona).
Tiedottamisessa huomioidaan nuorten käytössä olevat some-kanavat. Hankkeelle tehdään
oma facebook-ryhmä, jonka kautta hankkeesta tiedotetaan. Senioreille ja nuorille
järjestetään
yhteistapaamisia
sekä
lisäksi
hanketta
käydään
esittelemässä
kunnanvaltuustolle puolivuosittain. Kohderyhmä saa tietoa hankkeesta tapahtumien ja
harrasteiden yhteydessä. Hanke tekee juttuja Pelkosenniemi –Melkosen pieni-blogiin.
Hankkeen tuloksista tiedotetaan laittamalla hankkeen loppuraportti ja muut kirjalliset
tulokset näkyville kunnan nettisivuille. Loppuraportti toimitetaan myös hankkeessa mukana
olleille tahoille ja sidosryhmille. Hankkeen tuloksista laaditaan lehtijuttu.
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Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma liitteenä
Liitteet
yksityiskohtainen kustannusarvio
kunnan hallintosääntöote
pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
sopimukset (esim. tuensiirto tai yhteistyösopimus)
ohjausryhmän jäsenten suostumukset
Arvio vastikkeettomasta työstä 3306F

