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4H on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutuma-
ton kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on 
tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja 
elämänhallintaa. 4H-yhdistykset tarjoavat ha-
ja-asutusalueilla ja taajamissa lapsille ja nuorille 
vapaa-ajan harrastustoimintaa, työllistävät nuo-
ria sekä tekevät kouluyhteistyötä. Pirkanmaalla 
toimii 21 paikallista 4H-yhdistystä, joiden 
toimintaan vuosittain osallistuu n. 3600 lasta ja 
nuorta iältään 6–28 vuotta. 

4H-harrastuksessa lapset ja nuoret saavat 
mahdollisuuden tehdä ja oppia aitoja asioita, 
aidoissa ympäristöissä itse toimien. Kasvatamme 
nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä teke-
mään, kokemaan ja ottamaan vastuuta. Tuemme 
myös lasten ja nuorten itse suunnittelemaa ja 
toteuttamaa omaa toimintaa. Ikääntyvässä Suo-
messa on välttämätöntä, että lapsista ja nuorista 
kasvaa aktiivisia aikuisia. 4H korostaa sekä 
perheiden että hyvän harrastuksen merkitystä 
lapsen ja nuoren kasvun tukena. 4H-toiminta 
tuo lisäarvoa kodin ja koulun kasvatustyölle.

Esi- ja alakouluikäisille suunnattu tunnetuin 
4H-harrastus on 4H-kerho, joita Pirkanmaan kylissä 
ja kaupunginosissa toimii yli 20 kpl. Lemmikki-
eläimet, luonto, metsä sekä teknologia kiinnostavat 
lapsia ja nuoria. Suosituimpia teemoja kuitenkin ovat 
kokkaus ja kädentaidot ja nämä osaltaan täydentä-
vätkin peruskoulun taitoaineiden opetusta.

Yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä 4H:lla 
on 13 vuotta täyttäneiden nuorten työllistämi-
nen. Erityisen tärkeää on mahdollistaa nuoren 
ensimmäinen työpaikka ennen täysikäisyyttä. 
4H-yhdistysten kautta erilaisiin työpalveluteh-
täviin Pirkanmaalla työllistyy vuosittain satoja 
nuoria. Toinen tapa nuorten työllistymiseen 
ovat 4H-yritykset. Se on suosittua pääasiallisesti 
kesäduunin hankkimiseen, mutta liikeideasta 
riippuen 4H-yritys voi tuoda ansiotuloa myös 
kouluaikana. Tällä hetkellä Pirkanmaalla toimii 
noin sata 4H-yritystä. Idea on siinä, että voit 
tehdä omasta harrastuksestasi bisneksen ja har-
joitella yrittäjyyttä saaden siihen ohjausta 4H:lta.

Muuttuvassa maailmassa 4H-järjestö näkee 
tärkeänä tehtävänään olla mahdollistamassa las-
ten ja nuorten kasvua aikuisiksi, joilla on kykyä 
ja halua ansaita toimeentulonsa omalla työllään 
joko toisen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäji-
nä. Erityisen tärkeää tämä on haja-asutusalueil-
la. Työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuudet 
omalla kotiseudulla vahvistavat nuorten luotta-
musta siihen, että maaseudulla voi aikuisenakin 
asua ja hankkia toimeentulonsa.

4H-toiminta on kansainvälistä ja sitä on maa-
ilmassa n. 70 maassa. Suomeen 4H-järjestö on 
perustettu vuonna 1928 eli ensi vuonna järjestö 
viettää 90-vuotisjuhlavuotta.

toiminnanjohtaja, 
Leader-ryhmä Kantri ry

aluejohtaja, 
Suomen 4H-liitto

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joilla kaikilla on 
omaan alueeseensa sopiva strategia. Nuoret ovat 
kaikkien strategioiden painopistealueissa. Heitä 
on myös rahoituksen hakijoina Pirkanmaalla.

Vastapainona ”tarpeettoman suurelle byro-
kratialle” monessa Leader-ryhmässä toteutetaan 
Nuoriso-Leader -hankkeita. Kuntarahoituk-
seen perustuva malli mahdollistaa helppojen, 
pienten ja nopeiden lasten ja nuorten hankkei-
den rahoittamisen sekä toteuttamisen. Kantri 
on rahoittanut jo yli 60 yllä mainitun kaltaista 
hanketta. Lasten ja nuorten toteuttamissa 
hankkeissa on ihailtavaa niiden innovatiivi-
suus, mikä voisi olla esimerkkinä muillekin 
hankkeiden toteuttajille.

Nuoria kohderyhmänä pidetään valtakunnal-
lisestikin niin tärkeänä, että maaseutupolitiikan 
neuvoston valtakunnallisten hankkeiden tee-
mana vuonna 2018 on nuoriso. Jos asia kiin-
nostaa, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen 

Leader-toimijaan. Alueet ja yhteystiedot löytyvät 
lehden keskiaukeamalta.

Osallistuin hiljattain yhtenä Suomen edusta-
jana Agri Innovation Summit -konferenssiin Lis-
sabonissa, jossa asialistalla oli merkittävästi myös 
yleisempää maaseudun kehittämistä. Erityisen 
kiinnostavaa oli kuulla keskusteluissa kollegoi-
den kanssa kuinka toisaalta samanlaisia alueen 
kehittämisen ongelmat ovat, vaikka ilmasto ja 
talouskin ovat eri jäsenmaissa varsin erilaisia.

Innovaatio tuli huomattavan usein esiin konfe-
renssin aikana. Sitä ei saa rajoittaa vain teknisiin 
Tekes-maailmaan innovaatioihin. Nyt on tarvetta 
sosiaaliselle innovaatiolle yhteiskunnan perusra-
kenteiden ja vakiintuneiden mallien muuttuessa 
mm. ilmastonmuutoksen ja globalisaation myötä.

Onneksi meillä on nuoriso. Leader-ryhmissä 
olemme iloisia, että saamme rahoittamalla ja 
muulla tavoin olla tukemassa pirkanmaalaisia 
nuoria ja innovaatioita.

http://www.kantriry.fi/
https://www.4h.fi/


 oli viime kesä-
nä elämää, sillä yhteensä seitsemän 
nuorta remontoi taloa, pyöritti 

kesäkahvilaa ja järjesti tapahtumia. Yh-
distys sai rahallista tukea 14-25 -vuotiai-
den työllistämiseen myös Osuuspankilta.

Taiston talo rakennettiin työväenta-
loksi vuonna 1958 ja sen alkuvuosina 
tilat täyttyivät kylä- ja yhdistystoimin-
nasta muun muassa naisvoimistelusta, 
iltamista ja elokuvaesityksistä.  Elokuva-
toiminta jatkui vahvana vuoteen 2005 
asti. Nykyisin tauolla oleva Reikäreu-
na-elokuvafestivaalit oli suosituin tapah-

tuma. Taloa vuokrataan niin juhla- kuin 
liikuntatilaksi ja sen omistaa Oriveden 
Sosiaalidemokraattinen yhdistys ry. 
– Talo oli pari vuotta sitten nuukahta-
maisillaan, joten rupesimme miettimään, 
miten voisimme elvyttää toimintaa. 
Muutaman vuoden aikana antiikkikaup-
patoiminnan ja liikuntasalin vuokraami-
sen kautta kävijämäärät lähtivät nousuun 
ja toiminnasta alkoi tulla tuloja. Idea 
nuorten työllistämiseen lähti Leader-ryh-
mä Kantri ry:n ja Osuuspankin nuorten 
kesätyötukien innostamana, puheenjohta-
ja Ilkka Hjerppe kertoo.

Yhdistyksen aktiivin Jukka Luttisen 
mukaan nuoria työllistämällä haluttiin 
tehdä myös yhteiskunnallista työtä.
– Orivedellä ei ole montaa tahoa, jotka 
tarjoavat nuorille töitä, vaikka kesätyö 
onkin tosi tärkeä asia. Toivomme, että 
voisimme olla esimerkkinä muillekin. 
Saimme paljon intoa ja rohkeutta ottaa 
nuoria mukaan Piia Hannilan vetämästä 
upeasta Järjestöjen talo -hankkeesta. Se 
on myös Kantrin rahoittama ja tuonut 
virtaa ja aktiivisuutta niin oriveteläisiin 
yhdistyksiin kuin nuoriinkin.

Adam al Jafri, Arttu Rongonen ja 
Aapo Syvänen remontoivat taloa ja 
Petro Leinonen toimi tapahtuman-
järjestäjänä. Laura Heikura ja Eerika 
Helin pyörittivät kahvilaa. Yhteistyös-
sä Mannerheimin lastensuojeluliiton 
kanssa järjestettiin kesäkerhoja 7-9 
-vuotiaille. Kesäkerhon vetäjänä toimi 
Janika Karppanen.
– Maalasimme, korjasimme ja pesim-
me ikkunoita sekä puhdistimme talon 
yläpohjan. Kesätyö oli todella tärkeää 
minulle, sillä opiskelen suomea ja olen 
tullut tänne turvapaikanhakijana. Meil-
lä oli tosi kivaa, Adam al Jafri, kertoo.

Taiston talossa toiminut kesäkahvila 
oli todella suosittu. Kahvion pyörit-
täjät Laura Heikura ja Eerika Helin 
suunnittelivat, leipoivat ja tuotteistivat 
kaikki tuotteet itse.
– Kahviota piti pitää auki ensin vain ke-
säkuun ajan. Tuottoa tuli kuitenkin sen 

verran, että pystyttiin pitämään auki 
myös heinäkuu, Jukka Luttinen sanoo.

Laura Heikuran mielestä kesästä jäi 
hyvät fiilikset. 
– Tykkäsin tosi paljon työympäristöstä 
ja -tehtävistä. Innostuin, kun minut 
palkattiin ja halusin tehdä työni mah-
dollisimman hyvin ja niin, että samalla 
koko paikka saisi nostetta. Yksi nainen 
kävi kahvilla itseleivottujen tuotteiden, 
etenkin raparperipiirakan takia, mel-
kein joka päivä. Sain kokemusta kah-
viotyöstä ja opin lisää omatoimisuutta.

Viime kesän innostamana yhdis-
tyksessä on tehty periaatepäätös, että 
ensi kesänä ainakin kahvio ja antiik-
kikauppa ovat avoinna. Myös kesäker-
hoja järjestetään yhteistyössä MLL:n 
kanssa. Nuorten työllistämisestä 
innostuneena yhdistys palkkasi taloon 
nuoren keikkasiivoojan.

Johtokunnan jäsenet Lauriina 
Lehtonen ja Jukka Luttinen olivat 
mukana suunnittelemassa nuor-
ten työllistämisprojekteja. Heidän 
mukaansa kesätyöprojekti oli erittäin 
antoisa vaikkakin työläs. Kummatkin 
olivat paljon läsnä talossa ja auttoivat 
nuoria organisoimalla ja ohjaamalla. 
Talon 42-paikkainen elokuvasali on 
Lehtoselle tuttu lapsuudesta.
– Myin täällä ala-asteikäisenä eloku-
valippuja ja palkkioksi sain katsoa 
elokuvia ilmaiseksi.

Luttinen uskoo, että elokuvateatteri-
toiminta elvytetään talossa uudestaan.
– Salin varalle on erilaisia suunnitel-
mia. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan.

Kantrissa on aiemmin toteutettu teema-
hanke pieninvestointeja koskien. Idea 
nuorten työllistämiseen tuli toiminnan-
johtaja Kari Kylkilahden mukaan Sei-
näjoen seudun Leader-ryhmä Liiveristä.
– Kantrin Leader-hankkeiden minimi-
tukiosuus on 5 000 euroa. Teemahank-
keilla mahdollistetaan tätä pienempien 
tukien haku, sillä teemahanketta katso-
taan kokonaisuutena, johon kuuluivat 
kaikki nuorten työllistämishankkeet. 

Kylkilahti kertoo, että kaikki teema-
hankkeen hakijat olivat yhdistyksiä. Ra-
hoituksen saaneille tahoille järjestettiin 
Kantrin puolesta myös koulutusta.
– Kesätyöt olivat moninaisia. Nuoret 
työskentelivät muun muassa kahvi-
lassa ja puutarhatyössä sekä keräsivät 
paikallishistoriaa.

Kylkilahden mukaan on hienoa, 
että Leader-toiminnalla pystytään 
auttamaan nuoria ja luomaan sitä 
kautta elinvoimaa maaseudulle. ■

https://taistontalo.wordpress.com/


 metsästäjät 
ry:n jäsenet, serkukset Toni 
ja Markus Lepistö kaatoivat 

syyskuussa jousella Kihniön ensim-
mäisen kauriin. 
– Käveltiin iltahämärässä peräkkäin 
ilman mitään suojaa avointa peltoa noin 
kuudenkymmen metrin päähän kau-
riista. Vihelsin edellä pilliin ja kauris 
alkoi tulla meitä kohti. Syke oli varmaan 
kaksisataa, kun sanoin takana olevalle 
Tuomakselle, että hän ampuisi kauriin 
selkäni takaa, jotta eläin ei ymmärtäisi 
heti mistä on kyse eikä lähtisi karkuun, 
Toni Lepistö kertoo. Miesten mukaan 
jousimetsästys eroaa ampuma-asemetsäs-
tyksestä muun muassa siinä, että jousen 
kanssa tulee mennä eläintä lähemmäs.
– Eläimen käyttäytyminen täytyy 
tuntea, varusteiden merkitys tietää sekä 
ymmärtää tuulen suunta.

Jousi on tehokas ase. 
– Esimerkiksi hiekkasankotestissä ki-
väärin luoti menee kahden sangon läpi 
ja jousipyssyn nuoli viiden sangon läpi. 
Harrastajien tuleekin tuntea vastuunsa 
ja pysyä rauhallisina ja pitkäjänteisinä, 
Toni Lepistö jatkaa.

Nerkoon metsästäjien jousi-innostus 
lähti Toni Lepistön hankittua jousia-
seen vuosi sitten. Siitä innostuneena 
Markus osti viikkoa myöhemmin jou-
sen kihniöläiseltä Antti Mäkipäältä, 
joka on voittanut jousella SM-kultaa.
– Kihniössä on parisenkymmentä 
harrastajaa. Virrat‒Kihniö‒Parkano 
-akselilla harrastuspaikkoja ei juurikaan 
ole. Tänne voitaisiin saada lisää väkeä 
ampumaradan hyvien puitteiden an-
siosta, Lepistö jatkaa ja viittaa yhdistyk-
sen ylläpitämään ampumarataan.

– Nerkoon metsästäjien nuoret hankki-
vat Leader Pohjois-Satakunnan Nuori-
so-Leader-tuella kaksi nuorten jousta. 

Nerkoon metsästäjien puheenjohtaja 
Mikko Lahdentausta ”veti ässän hi-
hasta” kertomalla tukimahdollisuuksis-
ta, hankkeen hakijana toiminut Marko 
Autio muistelee.

Yhden jousiaseen hinta on miesten 
mukaan 200-1500 euroa. Sen lisäksi tulee 
varusteiden ja jousten kulut. 
– Noin viidellä sadalla eurolla pääsee 
hyvään alkuun, Markus Lepistö valottaa.

Nuoret saivat Leader Pohjois-Satakun-
nalta jousiaseiden hankintaan maksimi-
tuen tuhat euroa. Hankintojen lisäksi 
nuorille pidettiin turvallisuus- ja käyttöön-
ottoperehdytys ennen harjoittelun alkamis-
ta. Aikuiset valvovat aina harjoituksia.

Aution mukaan on hienoa, että Lea-
der-työssä panostetaan lapsiin ja nuoriin.
– Ei kylällä ole montaa nuorta. Kivaa, 
että Leader-rahoituksen kautta saadaan 
meille lisää harrastusmahdollisuuksia.

Leader Pohjois-Satakunta lanseerasi 
Nuoriso-Leaderin vuosi sitten. 
– Emme osanneet kuvitella mihin kaik-
keen sitä tullaan käyttämään. Jousia-
seiden hankinta on nyt 
hyvä esimerkki todellisesta 
maaseudun kehittämises-
tä. Metsästysharrastuksen 
piiriin tarvitaan nuoria ja 
jousimetsästys on yksi tapa 
houkutella uusia jäseniä 
mukaan toimintaan. Nuo-
rille saadaan luontokoke-
muksia ja heille muodostuu 
kotiseutuun suhde, joka 
jatkuu mahdollisen pois-
muuton jälkeenkin. Ner-

koon Metsästäjät panostavat muutenkin 
olosuhteiden parantamiseen kahdella in-
vestointihankkeella, jotka liittyvät ampu-
maradan  ja metsästysmajan remonttiin, 
Leader Pohjois-Satakunnan toiminnan-
johtaja Juha Vanhapaasto tiivistää. 

Mahdollisuus Nuoriso-Leader-tukeen 
on seuraavilla Pirkanmaan Leader-
ryhmillä: Pohjois-Satakunta, Kantri, 
PoKo ja Pirkan Helmen alueella Urjalan 
kunnassa. Rahoitus on hankkeista ylijää-
nyttä kuntarahaa, joten hankkeet ovat 
byrokratialtaan hyvin kevyitä. ■ 

http://www.nermery.com/seurasta


Unelmana 
maaseutuasuminen

 Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksen maaseu-
tututkimusryhmän tutkijoiden 

Venla Kinnusen ja Tuomas Kuhmo-
sen mukaan keskustelu maaseudun 
kuolemasta on outoa. 
– Tutkimustulokset niin valtakunnal-
lisesti kuin paikallisesti ovat jo pitkään 
osoittaneet, että yleisesti ottaen nuorten 
haaveissa maaseutuasuminen nähdään 
varsin houkuttelevana vaihtoehtona.

Pirkanmaan Ely-keskuksen rahoit-
tamassa hankkeessa ”Pirkanmaan 
nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus 
maaseudun kehittämistyössä” selvite-
tään 18-30-vuotiaiden pirkanmaalais-
ten nuorten kiinnostuksen kohteita ja 
unelmia. Kyselytutkimuksen kautta 

tunnistettiin myös niitä toimeentuloon, 
asumiseen ja elämäntapoihin liittyviä 
yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia 
haasteita, joita pirkanmaalaiset nuo-
ret näkevät unelmatulevaisuuksiensa 
toteutumisessa. Tämän lisäksi nuoret 
sijoittivat unelmatulevaisuutensa Pir-
kanmaan kunnista muodostuvalle kar-
talle. Nuorten itsensä määrittelemien 
haasteiden sekä unelmatulevaisuuksien 
tulosten analysoinnin myötä hank-
keessa päästään kiinni konkreettisiin 
kehitysehdotuksiin. 
– Kehitysehdotukset suunnataan Pirkan-
maan kunnille ja maaseudun kehittämis-
työhön osallistuville tahoille. Tulosten 
avulla on mahdollisuus saada nuorten 
ääni ja osallistuminen paremmin kuulu-

viin maaseudun kehittämistyössä ja osa-
na Pirkanmaan tulevaisuuden suunnasta 
käytävää keskustelua ja päätöksentekoa, 
Venla Kinnunen kertoo.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on 
osa Turun yliopiston kauppakorkea-
koulua ja Pohjoismaiden suurin tulevai-
suuden tutkimukseen ja ennakointiin 
erikoistunut akateeminen yksikkö.

Pirkanmaalla, kuten muuallakin Suo-
messa, maaseudun tyhjentyminen alkoi 
jo 1970-luvulla, kun ihmiset alkoivat 
rakenteellisten muutosten myötä muut-
taa suuriin kaupunkeihin. Edelleen 
jatkuvan muuttoliikkeen vuoksi maa-

teksti & kuvat 

 

Pirkanmaan nuorten tulevaisuus-
kuvat ja osallisuus maaseudun 
kehittämistyössä

 

Maaseuturahasto, 
Pirkanmaan ELY-keskus

 

15.1.2017–31.12.2017

 

Tutkimusjulkaisu löytyy mm. 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
nettisivuilta (ffrc.utu.fi) vuoden 
2017 lopussa. Tutkimuksen tulok-
sista tiedotetaan myös laajemmin 
tutkimuksen valmistuttua.

seudusta onkin uhkakuvissa nousemassa 
senioreiden asuinpaikka, josta palvelut 
karkaavat. Tilastokeskuksen tietojen 
mukaan 19–24 -vuotiaiden ikäryhmässä 
muuttotappiollisimmat (muuttotappio 
suhteessa vuosien 2002–2012 asu-
kaslukuun) maaseutumaiset kunnat 
Pirkanmaalla ovat olleet Virrat, Ruovesi, 
Kihniö, Juupajoki ja Ikaalinen. Vanhem-
massa 25–29 -vuotiaiden ikäryhmässä 
suurimmat muuttotappiot koskettivat 
Punkalaidunta, Ruovettä ja Pälkänettä.

Jotta Pirkanmaan maaseutu uudis-
tuisi ja pysyisi elinvoimaisena, tarvitaan 
nuoria asukkaita ja yrittäjiä. Juttua kir-
joitettaessa tutkimus on loppusuoralla, 
mutta kesken. Suuria linjoja tuloksista 
pystytään jo vetämään.

Kyselytutkimuksen kysymykset lähe-
tettiin 25 000 18–30-vuotiaalle nuorelle. 
– Kohderyhmässä painotettiin pienem-
piä kuntia. Vastauksia tuli Pirkanmaal-
ta yhtensä 2179 kpl eli vastausprosentti 
oli 8,7. Määrä on hyvä, sillä esimerkiksi 
valtakunnallisessa Nuorisobarometrissa 
keskimääräinen vastausmäärä on 1700-
1900 kpl, Kinnunen sanoo.

Kyselyssä kysyttiin muun muas-
sa nuorten unelmia vuonna 2030 ja 
sitä, miten nuoret haluaisivat tienata 
elantonsa, miten he haluaisivat asua ja, 
millaisena he näkevät oman elämän-
tapansa: työn, asumisen, vapaa-ajan, 
harrastukset, ihmissuhteet ym. Unel-
miin liittyviä haasteita ja mahdollisia 
ratkaisukeinoja kartoitettiin myös. 
– Tulosten analyysi on vielä kesken, 
mutta sellaista suurta linjaa voi jo vetää, 
että asumisunelma on hajautuneempi 
kuin nykyinen asuinpaikkarakenne. 
Nuorten unelmissa on siirtymää erilai-
sista keskustoista maaseudun suuntaan. 

Pirkanmaalla voittaja-alueita nykyisen 
asuinpaikan aluetyyppiin verrattuna 
tulevat olemaan kaupungin läheinen 
maaseutu ja syvä maaseutu. Syvällä 
maaseudulla Pirkanmaalla asuu nyt 
vajaa 4 000, mutta siellä haluaisi asua 
7 000. Kaupungin läheisestä maa-
seudusta unelmoi yli 20 000 nuorta. 
Heistä siellä asuu nyt vasta noin 5 000, 
Kuhmonen kertoo.

Kuhmosen mukaan yleistä kaikista 
aluetyypeistä unelmoivilla on luon-
non tärkeys. 
– Halutaan omaa tilaa ja rauhaa. Tähän 
kuuluvia elementtejä on omakotitalo 
yleisimmin haluttuna asuntotyyppinä 
ja taajamien ulkopuolella vähintään 
250 metrin etäisyys naapureista, syvällä 
maaseudulla enemmänkin.

Avoimia kysymyksiä analysoinut 
Venla Kinnunen on yllättynyt nuorten 
vastausten realistisuudesta.
– Nuoret ovat yllättävän maltillisia ja 
realistisia unelmissaan. Esimerkiksi har-
vaan asutusta maaseudusta ja ydinkes-
kustasta haaveilevilla on aivan erilaiset 
toiveet palveluiden saatavuudesta ja 
etäisyyksistä. Syrjäisestä maaseudusta 
haaveilevat olivat valmiit tinkimään 
palveluista ja ymmärsivät etäisyyden 
tuomat haasteet.

Luonto nähdään nuorten keskuudes-
sa yleisesti positiivisessa valossa. 

    

Tuomas Kuhmosen mukaan tuloksissa on 
säännönmukaisuus, joka toistuu unelmi-
en aluetyyppien elinkaarivaikutuksessa. 
– On selkeästi nähtävissä, että mitä 
nuorempi ihminen on, sitä enemmän 

hän unelmoi kaupungista, jossa on 
mahdollisuus opiskella ja pariutua. 
Lastensaannin ja vanhenemisen myötä 
unelmat siirtyvät kauemmaksi kaupun-
gin keskustasta. Toinen, mikä vai-
kuttaa, on oma historia. Maaseudulla 
syntyneillä unelma maaseudusta elää 
suhteessa vahvemmin kuin kaupungissa 
syntyneillä unelma kaupungista. 

Kuhmonen tietää, että nuorten unel-
mat eivät vastaa nykypolitiikan eivätkä 
kaavoituksen tarpeisiin.
– Megatrendinä on kaupungistuminen 
ja siihen liittyy melkein kaikissa kehit-
tyneissä teollisuusmaissa kaupunkiseu-
tujen hajautuminen, koska halutaan 
luonnonläheistä asumista maaseudulla.

Tutkijoiden mukaan moni haluaa 
vakaan työpaikan, säännölliset tulot ja 
suhteellisen vakaan palkan. Työmah-
dollisuudet ovat kaupungeissa selkeästi 
paremmat kaupungistumisen hyväksi.
– Ratkaisuksi maalla-asumiseen 
nuorilla tuli muun muassa etätyö, 
työssäkäynti (pendelöinti) keskuksissa, 
osa-aikatyö, monitoimisuus, perinteiset 
maaseutuammatit ja yrittäjyys. 

Tutkijoiden mukaan hankkeen ana-
lyysissä ollaan samoilla linjoilla kolme 
vuotta sitten tehdyn valtakunnallisen 
kyselyn ”Nuorten tulevaisuuskuvat 
maaseudun kehittämistyön lähtökohta-
na” tulosten kanssa. 
– Valtakunnalliseen tutkimukseen 
verrattuna Pirkanmaalla on suhteessa 
enemmän keskuskaupungista unelmoi-
via kuin muualla. Se johtuu Tampe-
reen vetovoimasta. ■

http://www.pilkahdus.fi/sites/default/files/mista_pirkanmaan_nuoret_unelmoivat_tuloksia_tampere_21112017.pdf


 kyläkoulussa 
ollaan oltu lehtileikkeiden perusteella kahden-
kymmenviiden vuoden ajan löyhässä ja vähän ki-

reämmässäkin hirressä peläten koulun lakkauttamista. 
Paikalliset ja koululaisten vanhemmat ovat heränneet 
puolustuskannalle monet kerrat ja jännittäneet melkein 
parivuosittain äänestystuloksia ja kuulumisia kunnan 
lautakunnista, hallituksesta ja valtuustosta. Yksi kou-
lun puolustajista on Pia Paakkunainen-Taylor, joka 
kertoo olevansa yksi aktiivi viimeisimmässä koulun 
pelastustiimissä. Paakkunainen-Taylorin lapsista yksi 
on käynyt Raikun kyläkoulun ja kaksi opiskelee siellä 
tällä hetkellä.  

Raikun koulussa on tällä hetkellä 43 oppilasta. Kou-
lussa on esikoulu ja luokka-asteet 1-4. Luokat 5-6 on 
siirretty muualle kunnan päätöksellä.

Paakkunainen-Taylor ei ymmärrä kyläkoulujen lak-
kautusbuumia eikä sitä, että ympäristöarvot sekä kestävä 
kehitys usein unohdetaan päätöksenteossa.
– Luonnon asukkailla ja lapsilla ei ole ääntä – aikuisten 
tulee antaa ääni. Huolehtia mm. pienten lasten oikeuk-
sista pieneen kouluun. Lähikouluun luonnon helmassa 
pääsisi myös taajamastakin.

Paakkunainen-Taylor tietää, kuinka tärkeä merkitys 
koululla on elinvoimaisessa kylässä. 
– Kyläkoulu on maaseudun kehittämisen dynamo, 
joka hyödyttää koulun oppilaiden lisäksi laajasti alueen 
asukkaita, monia ympäröiviä kyliä ja antaa kunnalle 
hyvää imagomainontaa. Sitä hyötyä, jota elinvoimaisessa 
kylässä saadaan aikaan, eivät palkatut virkamiehet pysty 
tekemään. Kyläläisille, opettajille, koululaisille ja heidän 
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vanhemmilleen tulisi nyt antaa työrauha. Kyläkoulut 
tulisi tunnustaa osana kouluverkostoa ja maakuntakaavan 
palvelukylissä. On turhaa hukata kyläläisten energiaa 
koulun puolesta taisteluun. Kunta on yhtä kuin kuntalai-
set ja paras tulos saadaan, kun virkamiehet ja kuntalaiset 
tekevät yhteistyötä ja näkevät kyläkoulut mahdollisuu-
deksi. Hyvä perusopetus ja luonto on Suomen valttikort-
ti, joten miksi emme antaisi sitä timanttia lapsillemme? 
Myös keskustan koululaiset voisivat käydä vierailemassa 
kyläkoulussa ja sitä ympäröivässä luonnossa.

    

Koulun puolustuksen tuloksena syntyi Kangasalan ym-
päristö-  ja yrittäjyyskoulun kannatusyhdistys, Kyy ry. Pia 
Paakkunainen-Taylor toimii yhdistyksen puheenjohtajana. 
– Yhdistyksen tavoitteena on tarjota puitteita ympäristö-  
ja yrityskasvatukseen Raikun koululle ja kaikille sidosryh-
mille sekä kaikille harrastus- ja virkistyskäyttöön. 

Kyy ry:ssä ymmärretään laaja-alaisen yhteistyön tärkeys. 
– Meidän jäsenyhdistyksenä on taajamankin lapsiper-
heiden näkökulmaa tuomassa Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto, sidosyhdistyksenä 4H -yhdistys, kyläyhdistys 
ja vanhempainyhdistys sekä ihmisiä koko oppilaak-
siottolaueen seitsemältä kylältä. Uusia suunnitelmia 
ja konkreettisia tekoja tehdessä on hyvä, että saadaan 
monia mielipiteitä ja innokkaita tekijöitä, sillä Suomessa 
haja-asutusalueen yhdistyksissä toiminta jää valitettavan 
usein parin aktiivin harteille.  4H-yhteistyön kautta meil-
le tuli tänä kesänä ensimmäinen kesäkioski, kun yhdestä 
Raikun koululaisesta tuli 4H-yrittäjä. Kangasalan 4H lla 
on vankka kokemus nuorten yrittäjyyskasvauksessa.

Kyy ry hallinnoi Leader-ryhmä Kantrin tuella kou-
lualueen kehittämishankeen: ”Majametsästä matikka, 
matikasta patikka”, jossa tehtiin suunnitelmat koulun ta-
kana olevan metsikön muuttamisesta kulttuurihistoriaan 
tukeutuvaksi toiminnalliseksi lajipoluksi, sisältäen muun 
muassa CountryParkour-tukkiradan. Radalla olisi myös 
metsä- sekä hyötypuutarha. Hyötypuutarhan yhteyteen 
rakennettaisiin kesäkeittiö. 

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Ella Tu-
runen teki opinnäytetyön selvittämällä alueen kult-
tuurihistoriallisia piirteitä ja lajistoa. Hanketyöntekijä 
projektityöntekijä, Mti Terhi Kaskioja kokosi kehittämis-
hankkeessa tekijät ja kustannusarvion tulevaa investoin-
tihankkeen hakua varten. Kyy ry on juttua kirjoitettaessa 
hakemassa rahoitusta investointihankkeelle.  Koska Kyy 
ry:n hakemalla ja hallinnoimalla investointihankkeella 
tuodaan lisäarvoa kunnan maalle, kunta selvittää kirjoit-
tamishetkellä alueen ympäristölupa-asioita.

– Raikku on mukana Pro Agrian hallinnoimassa ”Maise-
mahelmiä” -hankkeessa, jossa paikallisia tarinoita on kerätty 
digitaaliseen karttasovellukseen. Sovellukseen voi tutustua 
osoitteessa citynomadi.com. Hankkeeseen on saatu rahoitus 
Leader-ryhmiltä Kantri, PoKo ja Pirkan Helmi.

Pia Paakkunainen-Taylor pitää luonnon monimuotoi-
suutta ja maiseman tarinoita tärkeinä.

– Meidän kannattaa olla ylpeitä omasta historiastam-
me ja juuristamme metsissä, tehdä siitä ”success story”, 
sillä missä muualla on tultu yhden sukupolven aikana 
metsien koulupoluilta ja torpilta monen alan tieto-taidon 
viejäksi maailmalla? Ympäristösuunnittelussa ja päätök-
senteossa ympäristö- ja lapsivaikutusten arviointi ovat 
edelleen puutteellisia tai puuttuvat kokonaan, vaikka 
kestävän kehityksen sopimuksia on toteutettu ja päivitet-
ty jo 25 vuotta. 

Paakkunainen-Taylor on koulutukseltaan metsätalo-
usinsinööri, joka toimi viisi vuotta metsämaisemasuun-
nittelijana ja ympäristösuunnittelijana Skotlannissa. 
– Suomenkin kannattaa ottaa ideaa Skotlannin kohteil-
ta, joissa lähdetään siitä, että suunnitellaan talousmetsä 
ja ympäristö siten, että siinä huomioidaan virkistyskäyt-
tö, maisema, luonnon monimuotoisuuskohteet ja kult-
tuurihistoria eli kohdesuojelu. Ja otetaan näin ”muutkin 
hillot metsästä kuin motti- ja marjahillot”. Patikointi-
mahdollisuudet ja luontomatkailu tuottavat suuren osan 
turismin tuloista, ja sillä on matkailutuloksessa eniten 
kasvumahdollisuuksia. 
– Kestävässä kehityksessä otetaan huomioon kaikki 
ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nyt ollaan siirtymässä jo 
kohtuutalouden käsitteeseen, jossa talous on ydin, mutta 
ympyröity sosiaalisten ja luontovaikutusten kehyksessä. 
Kiertotalous ja uusiutuvan energian sovellukset on yksi 
esimerkki siitä. Kuluttamisen suitsinta avaa kiehtovia 
uusia mahdollisuuksia, Paakkunainen-Taylor jatkaa.

Kantri valitsi Kyy ry:n kehittämishankkeen ”Majametsäs-
tä matikka, matikasta patikka” Vuoden hankkeeksi 2016.
– Kantrin strategiassa ympäristöllä on tärkeä merkitys. 
Usein Kantrilta haetaan ympäristöhankkeita vesienhoi-
toon, joten Kyy ry:n kehittämishanke oli epätyypillinen 
ja innovatiivinen. Vuoden hanke -tunnustusta ei annettu 
vain hyvästä hankkeesta, vaan maaseudun puolesta 
tehdystä laaja-alaisesta kehittämistyöstä, Kantri ry:n 
toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti tiivistää. ■

https://fi-fi.facebook.com/KYYryRAIKKU/


 kotitalo-
usluokasta kuuluu naurua ja kova 
puheensorina. Alaluokkalaiset 

maistelevat itse tekemiään rieskoja ja 
sienisalaattia. On kyse Juupajoen 4H-yh-
distyksen vetämästä ”Nuorten eräretket” 
-projektista.  Rahoitus on OP Mini-Lea-
derista. Se on PoKo:n ja alueen Osuus-

pankkien yhteistyöllä kehittämä helpon 
byrokratian malli pienten yhteisöllisten 
projektien tukemiseksi.
– Järjestimme keväällä LuontoLee-
na-yrittäjän kanssa Juupajoen yläkou-
lulaisille villiyrttikurssin. Nuorten into 
oli niin käsinkosketeltavaa, että siitä 
kumpusi idea hankkeelle, Juupajoen 

4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja ja 
hankevetäjä Ulla Mäkinen kertoo.

Villiyrttiretki uusitaan hankkeen 
puitteissa keväällä. Koululaiset lähtevät 
maastoon oppimaan ja etsimään yrttejä. 
–Innokkaimmat voivat kurssin jälkeen al-
kaa poimia yrttejä kesätyökseen ja välittää 
niitä eteenpäin 4H:n avustamana. Yhtenä 
retkien päämääränä on yhdessäolon lisäksi 
oppiminen. Koululaiset pitivät myös paljon 
kalastusretkestä, jossa mukanamme oli 
kalastusopas Ari Rientonen. Jos talvi suo, 
järjestämme pilkkiretken, Mäkinen jatkaa.

Mäkinen sanoo, että nuoret ovat ot-
taneet hankkeen vastaan iloisin mielin. 
– Nuoret eivät usein lähde luontoon oma-
ehtoisesti, mutta kun heille antaa vähän 
kimmoketta ja näyttää mitä mahdolli-
suuksia metsässä on, niin he ovat hyvin 
innoissaan. Metsän hyvinvointivaikutuk-
set huomaa heti lasten ilona ja nauruna.

   

Juupajoen 4H-yhdistys toteutti keväästä 
2016 kevääseen 2017 aikana Leader Po-
Ko:n rahoittaman ”MaSu-Maaseudun 
Sukupolvet” -hankkeen. Hankkeessa 
paikalliset lapset ja nuoret kartuttivat 
maaseututietojaan ja -taitojaan oman 
kokemuksen ja tekemisen kautta. 
– Nuorten päämäärätietoinen osal-
listaminen oli hankkeen kulmakivi. 
Saimme erittäin aktiivista toimintaa ja 
paljon yhteistyökumppaneita, hankkeen 
vetäjänä toiminut Ulla Mäkinen toteaa.

Hankkeen alussa 5-9 -luokkalaisis-
ta koottiin MaSu-tiimi, jonka kanssa 
mietittiin konkreettisia keinoja hanke-
toimintojen työstämiseksi. 6-13 hengen 
ryhmä kokoontui noin kerran viikossa 
koulupäivän jälkeen. 
– Vierailimme ja haastattelimme eri 
maaseututoimijoita — kartoitimme 
oikein urakalla maaseudun tietotaito-
ja. Nuoret olivat hyvin sitoutuneita ja 
aktiivisena toteuttamassa toimintoja.

Hankkeessa toteutettiin kaksi met-
säteemapäivää yhteistyössä yrittäjien, 
MHY:n, Hyytiälän metsäaseman ja 
maaseutualan ammattilaisten kanssa. 
Ensimmäisessä tapahtumassa koululuokat 
haastattelivat ja kuvasivat metsäalan am-
mattilaisia työnteossa. Toinen tapahtuma 
järjestettiin 4H-metsätiimin ja paikallis-

ten toimijoiden kanssa. Päivän aikana eri 
vierailijat kävivät luennoimassa koululla. 
– Hankkeen puitteissa järjestettiin 
kaksi istutustapahtumaa. 230 nuorta 
istutti Suomi100-juhlavuoden kunniak-
si juhlametsikön Kallenaution läheisyy-
teen, 5-10 tainta per henkilö. Koululuo-
kat tekivät vierailuja vanhainkodissa, 
palvelutalo neliapilassa ja Toiminta-
keskus Lähimmäisen tuvassa. Nuorten 
ja vanhusten välille syntyi runsaasti 
keskustelua maaseudun elämästä ennen 
ja nyt. Masu-tiimi järjesti ystävänpäi-
väkahvituksen Palvelutalo Neliapilassa. 
Askartelimme ruukkuja ja istutimme 
samettikukkia kiitokseksi vanhuksille, 
Mäkinen luettelee esimerkkejä hank-
keen toiminnoista.

Ulla Mäkinen on kiitollinen paikal-
lisille toimijoille, koulun opettajille ja 
kaikille osallistujille siitä kuinka hyvin 
he ottivat hankkeen vastaan. 
– Vierailumme otettiin ilolla vastaan. 
Muistuu mieleen muun muassa käynti 
Metsäojan Highland tilalla, jossa kou-
lulaiset haastattelivat aiheesta: millaista 
lihakarjan pitäminen on nykyään. 
Nuoriin teki vaikutuksen, kun pääsivät 
mönkijöillä aitauksiin ja saivat rapsuttaa 
sonneja. Elämys oli myös kiivetä Mylly-
vuoren huipulle katsomaan Kopsamon 
siintävät maisemat, olimme metsätyö-
maalla haastattelemassa ja kuvaamassa 
Mäkinen & Pojat Oy:n metsäkone-

kuskeja. Kaikille maistui myös yhdessä 
paistetut makkarat laavulla. 

Masu-tiimin keräämistä materiaa-
leista tehtiin kalenteri ja kiertävä roll-up 
-näyttely kirjastoon ja koululle. 
– Innostuimme ideoimaan jatko-
hanketta, koska huomasimme, että 
yrittäjillä on vaikeuksia saada kon-
taktia paikallisiin nuoriin. Yhteyden 
saaminen auttaisi nuoria mahdollisesti 
työllistymään paikkakunnalle ja sitou-
tumaan Juupajokeen.

Juupajoen 4H-yhdistyksen hankkeet 
on otettu tyytyväisenä vastaan PoKo:ssa. 
– Hankkeet ovat huolellisesti valmistel-
tuja. MaSu-hankeessa tehtiin uutta ja 
erilaista työtä alueen hyväksi. On ollut 
äärimmäisen hienoa seurata hank-
keen toteuttamisen eri vaiheita. Se on 
saanut paljon näkyvyyttä lehdistössä 
ja somessa — yhdessä tekemisen riemu 
on heijastunut vahvana. On ollut myös 
kiva huomata nuorten innostunut 
asenne. Toivottavasti nuorten yhteistyö 
ikäihmisten kanssa ei pääty, vaikka 
hanke loppuikin, PoKo ry:n hankeneu-
voja Kaisa Vihinen toteaa.

Ulla Mäkisen mukaan Leader-rahoi-
tus on todella suuri mahdollistaja.
– On erittäin hienoa, että Leader on 
olemassa ja elinvoimaistamassa maa-
seutua. Hyvä, että Leaderissa panoste-
taan myös nuoriin ja annetaan heidän 
ääni kuuluviin. ■

 

https://juupajoki.4h.fi/


aikki alkoi Ylä-Satakunta -lehdes-
sä olleesta lehtijutusta, jossa oltiin 
huolestuneita Kihniön vähäisestä 

nuorten määrästä ja väkiluvun vanhene-
misesta. Paikallinen 4h-yhdistys päätti 
tehdä asialle jotain.

Yhdistys sai Leader Pohjois-Satakun-
nasta rahoitusta #Tänne mä kuulun 
-hankkeelle, jonka päätavoite on akti-
voida nuoria osallistumaan heitä itseään 
koskevien asioiden suunnitteluun ja 
käsittelyyn kunnassa. 

Hankkeella edesautetaan nuorten 
kiinnittymistä omalle kotiseudulle, te-
kemällä nuorten aloitteiden ja tarpeiden 
mukaisia toimenpiteitä kunnassa. Sa-

malla saadaan nuoret näkemään oman 
kuntansa positiiviset puolet ja mahdolli-
suudet. Pidemmän tähtäimen tavoittee-
na on sitouttaa nuoria niin, että osa jäisi 
Kihniöön tai muuttaisi sinne takaisin, 
hanketyöntekijä Niina Virnala kertoo.

Reilun vuoden verran toiminees-
sa hankkeessa kartoitettiin aluksi 
1.–9.-luokkalaisten mielipiteitä.
– Teimme nuorille kyselyn, joiden 
tuloksista kunta teetti oman koon-
tinsa. Kunta otti heti kopin meidän 
hankkeesta. Kunnan strategiaan onkin 
kirjattu muun muassa nuorisotilat, joita 
ei tällä hetkellä Kihniössä ole, hanke-
työntekijä Virnala iloitsee.

Nuoret toivoivat kyselyssä paljon 
liikuntaan liittyvää harrastustoimintaa, 
etenkin tanssia ja voimistelua. 
– Järjestimme voimisteluopetusta, joka 
keräsi paljon osallistujia koska laji on 
Kihniössä uusi. Yläkouluikäiset pojat 
innoistuivat järjestämään pelitapahtu-
man eli "lanit", joka toteutui pääsiäisen 
aikaan, Virnala kertoo. 

Hankkeessa on järjestetty paljon 
kaikenlaista, muun muassa koulutuk-
sia.  Provinssi-rockin ja SJK Esportsin 
tapahtumatuottaja Mikko Jokipii 
kertoi Kihniön yläkoululaisille ta-
pahtuman järjestämisestä. Hän myös 
haastoi nuoria itse suunnittelemaan 
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omia tapahtumia. Nuoret ideoivat mm. 
eSports-pelitapahtuma, YouTube-tapah-
tuma, kansainvälistä ruokatoria.
– Tapahtumanjärjestämiskoulutus poh-
jasi hankkeeseen sisältyvää ”C'moon 
Kihniö!” -katufestaria, jonka nuoret itse 
suunnittelevat ja toteuttavat. Festa-
rit järjestetään kuudes toukokuuta. 
Festareiden nimi on nuorten keksimä ja 
he ovat suunnitelleet ohjelman, johon 
sisältyy muun muassa graffitimaalaus- 
ja skeittiopetusta, katutanssia sekä 
katutaidetta. Tapahtuman ajankohta 
on Euroopan Nuorisoviikolla, jonka 
teemana onkin nuorten osallisuus, 
solidaarisuus ja tasaveroiset osallistu-
mismahdollisuudet, Virnala jatkaa.

4H-yhdistyksen tilat ovat kovassa 
käytössä Kihniön keskustassa. Maa-
nantaista torstaihin tiloissa järjestetään 
kerhotoimintaa ja joka arkipäivä koulun 
jälkeen läksyparkki. Niina Virnalalla on 
oiva tilaisuus keskustella nuorten kanssa 
4H-kerhon tiloissa hankkeen asioista. 
– Kivaa, kun saa olla nuorten kanssa 
tekemisissä. Vaikka nuoret ovat aktii-
visia ja innokkaita, haasteena on saada 
heidät ymmärtämään, että heillä on 
oikeasti hankkeen kautta mahdollisuus 

vaikuttaa. Jotta nuoret saataisiin jäämään 
Kihniöön, heillä tulee olla hyvä fiilis 
kotipaikastaan. Tuntuu hyvältä, että kun-
nassa ollaan kiinnostuneita hankkeesta 
ja meitä kuunnellaan ja meidän puolesta 
ollaan valmiit toimimaan.

Yritysyhteistyö on yhtenä elementtinä 
hankkeessa. Vuoden alussa koululaisille 
järjestettiin yrittäjäpäivä.
– Halusimme näyttää koululaisille, että 
yrittäjyys on myös yksi vaihtoehto. Kou-
lulaiset tutustuivat paikallisiin yrityksiin, 
jossa yrittäjät kertoivat toiminnastaan ja 
tilanteesta täällä. 

Virnala on muuttanut Kihniöön 
3-vuotiaana ja asunut siitä lähtien koko 
ajan paikkakunnalla. 
– Jatko-opiskelumahdollisuudet, joi-
ta Kihniöllä ei ole tarjota, vaikuttavat 
luonnollisesti nuorten muuttohalukkuu-
teen. Pystyin asumaan Kihniössä, kun 
opiskelupaikkani oli Tampereen ammat-
tikorkeakoulun Virtain yksikössä. 

Virnalan mukaan rauhallisuus ja tur-
vallisuus on Kihniön valtteja.
– Rauhaa ja turvaa osaa arvostaa etenkin 
kun itsellä on oma lapsi. Kihniö on tosi 
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Työlli-
syystilanne on huono, mutta niin se on 
varmaan joka paikassa.

Toukokuussa loppuvalle hankkeelle on 
Virnalan mukaan ollut tilausta. Yhteis-

työkumppanit ovat taanneet hankkeen 
laajuuden.
– 4H on Kihniössä luonnollinen yhteis-
työkumppani moneen suuntaan. Yh-
teistyö on tosi tärkeää varsinkin pienellä 
paikkakunnalla. 

Hankkeen rahoittajatahon Leader 
Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja 
Juha Vanhapaaston mukaan #Tänne mä 
kuulun on hyvä esimerkki hankkeesta, 
jossa pureudutaan yhteen keskeisimmistä 
maaseutualueen haasteista. 
– Nuorten äänen kuuleminen on tärkeä 
asia ja lisäksi hankkeessa annetaan nuoril-
le mahdollisuus toteuttaa omia ideoitaan. 
Näin he kasvavat oma-aloitteisiksi ja heille 
muodostuu positiivinen kuva omasta 
kotikunnastaan, Vanhapaasto kiteyttää. ■

https://kihnio.4h.fi/


 ”Landet liik-
keellä” -hankkeen kautta halutaan saada erityisesti 
14-28 -vuotiaat nuoret töihin maa- ja metsätalouden 
piilotyöpaikkoihin. 
– Yhdistyksessä heräsi huoli siitä, miten maatalouspitä-

jässä pystytään työllistämään nuoria. Maa- ja metsätaloudessa 
on paljon piilotyöpaikkoja, joita ei ole osattu hyödyntää. Työllä 
on tosi suuri merkitys nuoren elämässä. Se vaikuttaa muun 
muassa osallisuuteen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen, Punka-

laitumen 4H:n toiminnanjohtaja Ella Liimatainen kertoo.
Liimataisen mukaan maatiloilla on valtavan paljon työtä, 

mutta kynnys nuoren työllistämiseen on suuri. 
– Työ on usein sesonki- ja projektiluontoista, joka on myös yksi 
haaste. Monilla toimijoilla voi olla pelko työllistää, eikä työllistä-
misen lainsäädäntöä välttämättä tunneta, Liimatainen toteaa.

Hankkeen alussa selvitetään maa- ja metsätalouksien työ-
voiman tarvetta ja sitä mitä työt voisivat konkreettisesti olla. 
– Toimijoita lähestytään kyselyn kautta. Sen jälkeen teh-

dään suunnitelma siitä, miten nuoria valmennetaan tulevaan 
työhön vähentäen siten työnantajan tehtäviä. Yhä useammil-
ta nuorilta puuttuu perustieto siitä, miten työpaikalla ollaan, 
tervehditään ja miten töitä haetaan. Nuorten koulutuksella 
yritetään vaikuttaa juuri työelämätaitojen harjaantumiseen. 
– Toivottavasti saamme aktivoitua nuoria - myös niitäkin, 
jotka eivät ole olleet 4H-toiminnassa mukana, Liimatainen 
jatkaa ja muistuttaa samalla, että toiminta on kaikille avoin-
ta ja yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Erilaisina työllistämisvaihtoehtoina on perinteisen palk-
kauksen lisäksi työntekijän ostaminen esimerkiksi 4H-työ-
palvelun kautta tai ostopalvelu suoraan 4H-yrittäjiltä. 
– 4H-työllistämispalvelu on työvoiman tarvitsijalle helppo 
ratkaisu, sillä siinä yhdistys hoitaa työnantajan velvoitteet ja 
laskuttaa työn tilaajaa, Liimatainen mainostaa.

4h-yhdistyksen toimintaan kuuluu lasten ja nuorten va-
paa-ajalla toteutuva harrastustoiminta, kuten kerhot ja nuoriso-
tilatoiminta, työelämään valmentava kurssitoiminta sekä nuor-
ten työllistäminen. Viime kesänä yhdistys työllisti 15 nuorta ja 
sen lisäksi useampi nuori työllisti itsensä 4H-yrittäjänä.
– Tällä hetkellä Punkalaitumella toimii yhdeksän nuorta 
yrittäjää, jotka ovat saaneet alkunsa 4H-yrityskoulutusten 
kautta. Näillä itsenäisillä 4H-yrittäjillä on muun muassa 
autofiksaamo, kesäkioski, pihapalvelu, lastenhoitopalvelu ja 
mainosvideopalvelu. Me koulutamme nuoren työelämään, 
mutta nuori itse vastaa yritystoiminnastaan. 4h-yrittäjyys on 
turvallinen tapa aloittaa yritystoiminta, Liimatainen kertoo.

Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa kuinka luonnonvaroja 
pystytään hyödyntämään yhtenä työllistämisen keinona. 
– Punkalaitumella on paljon luonnonvaroja. Miten eri tavoin 
esimerkiksi  4H-yrittäjät voisivat hyötyä metsän antimista 
yritystoiminnassaan, Liimatainen kysyy.

 

Hankkeen kautta tuodaan myös esiin maatalouspitäjän po-
sitiivisia puolia ja mahdollisuuksia.  Liimatainen on kotoisin 
kauppiasperheestä Soinista ja tullut muutama vuosi sitten 
miehensä työn perässä Sastamalaan. 
– Olen saanut elää lapsuuteni maaseudulla. Suuntana on 
ollut pitkään se, että nuoret lähtevät kotipaikkakunnaltaan 
pois. Olen huolissani siitä, että se tulee jatkumaan, ellei 
asialle tehdä jotain. Vaikka nuoret lähtevät muualle opiskele-
maan, olisi tärkeää, että heille jäisi positiivinen kuva koti-
paikkakunnasta, jotta se innostaisi myöhemmin palaamaan 
takaisin ja kenties jatkamaan omien vanhempien yritys- tai 
maatilatoimintaa tai perustamaan omaa yritystä.

Ella Liimatainen toivoo, että hanke konkretisoisi yhdistykselle 
tulevaisuutta varten uusia hyviä käytäntöjä nuorten työllistämi-
seksi sekä luonnonvarojen hyödyntämiseksi työllistämisessä. 
– Teemme nyt jo työtä samojen asioiden tiimoilta, mutta 
hanke antaa mahdollisuuden laajentaa skaalaa ja kokeilla eri 
vaihtoehtoja.  Uskon, että hanke myös innostaa nuoria ja 
kunnan asukkaita uuteen yhteistyöhön.

Leader Joutsenten reitti on puoltanut yhden vuoden ”Lan-
det liikkeelle” -hankkeelle rahoituksen. Nuorten hyvinvointi 
on Joutsenten reitin kehittämisstrategian yksi painopisteistä.
– Nuorissa on maaseutumme tulevaisuus. Nykynuoret ovat 
fiksuja ja perillä asioista, he tietävät että omilla valinnoilla ja 
tekemisillä on suora vaikutus omaan hyvinvointiin. Maa-
seudun nuorilla juuret, työnteko ja yrittäjyys ovat verissä 
ja digikanavat auki globaaleille markkinoille. Työ ei enää 
riipu paikasta. Kun tähän lisätään Punkalaitumen edulliset 
asumis- ja yrittäjyyskustannukset, miksi lähteä kalliiseen 
kaupunkiin? toteaa toiminnanjohtaja Petri Rinne. ■

https://punkalaidun.4h.fi/
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Leaderin kantavana ajatuksena 
on paikallisen asiantuntemuksen 
ja osaamisen hyödyntäminen 
kehittämistyössä. Suomessa on 
54 Leader-ryhmää, jotka tekevät 
omat kehittämisohjelmansa ja va-
litsevat toteutettavat hankkeet. 
Leader-rahoituksella voidaan 
tukea mm. yritysten perustamis-
ta, kehittämistä ja investointeja, 
kylien elinvoimaisuutta, harras-
tusmahdollisuuksia ja kansain-
välistä toimintaa. Näin lisätään 
maaseudun mahdollisuuksia ja 
vetovoimaa.

HANKETUKIMUODOT

• KEHITTÄMISHANKE
• INVESTOINTIHANKE
• KOULUTUSHANKE
• TIEDONVÄLITYSHANKE
• YHTEISTYÖHANKE

Hakijoina voivat olla yhdistykset, 
oppilaitokset, tutkimuslaitokset, 
kunnat, säätiöt tms. 

YRITYSTUISSA kaikki yritysmuodot 
ovat tukikelpoisia. Leader-tuki on 
tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 
henkilöä työllistäville yrityksille.

Tarkemmat tiedot tukien suu-
ruudesta sekä rajoituksista saat 
alueesi Leader-ryhmästä.

@LeaderPirkanmaa

LEADER ON TOIMINTAA,
NEUVONTAA JA RAHOITUSTA 
PAIKKAKUNNAN 
PARHAAKSI

Tuenhaku on jatkuva. Leader-ryhmän 
hallitus päättää rahoitettavista hank-
keista huomioiden mm. paikalliset 
kehittämistarpeet sekä toiminnan 
kustannustehokkuuden

    -ryhmän toimintaan voi 
kuka tahansa alueen asukas osallis-
tua toteuttamalla hankkeen, olemal-
la mukana hankkeessa tai liittymällä 
yhdistyksen jäseneksi.                                                                                                        

Mikäli sinulla on hankeidea, olethan 
yhteydessä oman alueesi 
    -ryhmään

JOUTSENTEN REITTI
www.joutsentenreitti.fi
p. 044 2546 694
  Leader Joutsenten Reitti 
  #JoutsentenReitti

KANTRI
www.kantriry.fi
p. 040 7071 470
  Leader Kantri
  #Kantri

PIRKAN HELMI
www.pirkanhelmi.fi
p. 040 7502 242
  Leader Pirkan Helmi
  #PirkanHelmi

POHJOIS-SATAKUNTA
www.aktiivinen.fi
p. 040 5823 645 
  Leader Pohjois-Satakunta
  #Pohjois-Satakunta

POKO
www.pokory.fi
p. 044 5740 052
  Leader PoKo
  #PoKory 

http://joutsentenreitti.fi/
http://www.kantriry.fi/
https://www.pirkanhelmi.fi/
http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta
http://www.pokory.fi/
https://www.facebook.com/joutsentenreitti/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kantri-ry-1523226777997188/?fref=ts
https://www.facebook.com/pirkanhelmi/?fref=ts
https://www.facebook.com/leaderpohjoissatakunta/?fref=ts
https://www.facebook.com/leaderpoko/?fref=ts
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PoKory&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PohjoisSatakunta&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PirkanHelmi&lang=fi
https://twitter.com/search?q=%23Kantri&src=typd&lang=fi
https://twitter.com/search?q=%23JoutsentenReitti&src=typd&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%40LeaderPirkanmaa&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%40LeaderPirkanmaa&lang=fi


teksti & kuvat  kuva Raudanmaalta 

 
valinta osui ensimmäistä kertaa 
Valkeakoskelle, kun voiton nappa-

si ainutlaatuisen elävän kulttuuriperin-
nön kantaja, Ritvalan kylä. 
– Ritvalan helkajuhla on osoitus pit-
käjänteisyydestä, yhteistyökyvystä ja 
sitoutumisesta merkittäväksi koettuun 
ja omaleimaiseen perinteeseen. Yhteisen 
juhlan järjestäminen vuodesta toiseen 
on tuonut kyläläisille rautaisen rutiinin, 
hyvien käytäntöjen tuntemuksen ja 
ymmärryksen siitä, että hommat pitää 
hoitaa yhdessä.  Jo pelkästään tämä on 
uskomaton saavutus yksittäiseltä kyläl-
tä, Pirkan kylien kyläasiamies Marja 
Vehnämaa listaa valintaperusteita.

Ritvalassa tehdään suuria asioita 
talkoin. 
– Ritvalassa onnistuvat laajat hankkeet, 
kuten talous- ja jätevesihuolto. Toisaalta 
kylässä pystytään ideoimaan myös kek-
seliästä ja nopeasti toteutettavaa toimin-
taa. Kylän talkooväkeä on työllistänyt 
myös seurantalon remontti. Väkeä on 
ollut paikalla enemmän kuin kiitettäväs-
ti, talkootyötunteja on tehty satoja, ellei 
jopa tuhansia joka vuosi.  Kylän yhteis-
henki pöhisee mukavasti ja palvelua saa 
vielä kylän sydämessä toimivasta kylä-
kaupasta. Ritvala on kylä missä ihmisen 
on hyvä olla, Vehnämaa jatkaa listaa.

Pirkan kylien kyläasiamies Marja 
Vehnämaan soitto voitosta Ritvalan 
nuorisoseuran puheenjohtaja Heli Pa-
rikka-Makkoselle ilostutti.
– Taisin siinä muutaman voimasanan 
sanoa. Meitä oli melkein 30 palkintoa 
vastaanottamassa Raudanmaalla. Mentiin 
oikein linja-autolla. Sanottiin juhlassa, 
että seuraava kyläpalkinto jaetaan helka-
juhlassa, Heli Parikka-Makkonen kertoo.

Parikka-Makkosen mukaan kyläläiset 

olivat sitä mieltä, että ”vihdoista viimein”. 
– Ei tässä montaa sataa vuotta olla tätä 
tehtykään, Parikka-Makkonen naurattaa. 

Hän jatkaa, että kyläläiset kokivat pal-
kinnon niin sanotusti historiapalkinnoksi, 
joka annettiin pitkän työn perusteella. 

Pirkanmaan Vuoden kyläpalkinnon 
jakaa Pirkan Kylät ry. Vuoden 2017 
palkintoraatiin kuuluivat Jutta Ahro 
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisis-
ta, Päivi Kiviranta Suomen 4H:hsta, 
Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta, 
Kati Kamppari edellisestä vuoden 
kylästä Kuohenmaalta sekä Marja Veh-
nämaa Pirkan kylistä. Palkintoraadin 
mielestä satavuotiaan Suomen juhla-
vuonna oli erityisen hienoa luovuttaa 
palkinto kylälle, jonka yhtäjaksoinen 
toiminta ulottuu vielä kauemmaksi 
kuin itsenäisyytemme. 

Ritvalan nuorisoseurantalo on kylän 
keskus. Vajaa sata vuotta vanhaa taloa 
kunnostetaan Pirkan Helmen Leader-
tuen avulla. 
– Ensin vaihdettiin 
ikkunat. Teetätettiin 
tuplaikkunat ja lisät-
tiin lämmitys sekä 
lämpimän veden 
tulo. Hirsirakentei-
sen seurantalon sali 
ja näyttämö kun-
nostetaan perinteitä 
kunnioitten, mutta 
keittiöstä tehdään 
uudenaikainen ja 
nykylainsäädösten 
mukaan. Saliin sopii 
160 istumapaikkaa. 

Pirkan Helmen toiminnanjohtaja 
Eliisa Vesisenahon mielestä Ritvalan 
nuorisoseuran väki on hieno esimerkki 
siitä mitä koko kylää yhdistävällä aidol-
la talkoohengellä voi saada aikaan. 
– Pirkan Helmi on ollut mukana 
rahoittamassa Ritvalan nuorisoseu-
rantalon remonttihankekokonaisuutta 
vuodesta 2012 alkaen, jolloin hom-
ma polkaistiin käyntiin vesivessojen 
rakentamisella. Parhaillaan käynnissä 
on remonttikokonaisuuden viimeinen 
osio, jonka päättyessä tulee kuluneeksi 
kuusi vuotta urakan käynnistymisestä. 
Näinä vuosina kyläläiset ovat vahvasti 
sitoutuen ja suunnitelmallisesti eden-
neet yhteisen talonsa kunnostuksessa, 
jotta heillä on tulevaisuudessa ympäri-
vuotinen harrastus- ja kokoontumistila 
omalla kylällä. Samalla myös kyläläis-
ten mahdollisuudet toimia ja harrastaa 
yhdessä kehittyvät uudelle tasolle. 

Vesisenahon mukaan jäädään jän-
nityksellä odottamaan mitä kaikkea 
Ritvalassa vielä keksitäänkään kun 
käytössä olevat tilat eivät aseta enää 
rajoitteita toiminnalle.

   

Ritvalan Nuorisoseura on vastannut Rit-
valan helkajuhlan järjestelyistä vuodesta 
1920. Helkajuhla on Suomen vanhin 
kansanperinnejuhla. Sitä vietetään 
helluntaina. Kalevalamittaisia helkavirsiä 
laulava neitojen kulkue lähtee Ritvalan 
Raittinristiltä, kulkee ristimuotoisen 
reitin ja päätyy lopulta Nuorisoseuranta-
lolle, jossa vietetään kotiseutuhenkinen 
ulkoilmajuhla. Juhlassa on vuosittain 
korkeatasoisia vierailijoita.
– Tapahtumalla on hyvin suuri mer-
kitys kylälle ja yhdistykselle. Ollaan 
ylpeitä, että ollaan saatu pidettyä vanha 
kansanperinne hengissä. 

Tapahtuman ohjelman suunnittelu 
alkaa syksyllä. Aktiivisinta aikaa yhdistys-

toiminnassa on maaliskuulta helluntaihin. 
Tapahtumaa tekee 30-40 vapaaehtoista. 
– 90-luvulla oli hiljaisempia vuosia 
reilusti, mutta nyt on taas vilkasta. 
Vierasmäärä on vuosittain viitisensataa. 
Kun on kyseessä ulkoilmajuhla, säällä on 
suuri vaikutus väkimäärään. 

Parikka-Makkonen uskoo, että hel-
kajuhlat saa uutta nostetta remontoidun 
talon kautta. 
– Tehdään kaikki tarjottavat itse. Ei 
käytetä valmisteita eikä puolivalmis-
teita, vaan tehdään tuoretta. Aiemmin 
leivottiin ja kokattiin omissa keittiöissä, 
nyt valmistetaan ruoat yhdessä talolla. 
Täällä kyläläisillä on kova palo järjes-
tää. Kesällä alkaa puhelin soida ja kysel-
lään, että koska aloitetaan. 

Heli Parikka-Makkonen uskoo, että 
vapaus toteuttaa itseään sallivassa ja 

miellyttävässä ilmapiirissä pitää talkoo-
laiset sitoutuneina.
– Jokaisella on oma tonttinsa, mutta silti 
tehdään asioita yhdessä. Annetaan tal-
koolaisille vapaus olla mitä ovat ja tehdä 
sitä, mihin on paloa. Jos kylälle tulee 
uusia asukkaita, niin käydään vähän 
kysäseen, että miten menee ja kerrotaan, 
että meillä on tällaista toimintaa, muttei 
vinguta perään. Meillä ei tarvitse olla 
edes syytä yhteiseen kokoontumiseen, 
saadaan aina lystiä aikaiseksi. 

Helkajuhlien lisäksi seuran perus-
toimintaan kuuluvat näytelmäleirit ja 
uimakoulut. Ravintolapäivän aikaan 
talolla toimii suosittu ”Mummola” 
-niminen ravintola. 
– Ei me maailman napa olla, muttei 
kaukana siitä. ■

https://fi-fi.facebook.com/Ritvalan-Nuorisoseura-231439063704693/


Pirkanmaan työttömyysaste on 13 
prosenttia, kun se koko maassa on 
12,5 prosenttia. Työttömiä työn-
hakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 
2017 heinäkuussa 31 858 henkilöä. 
Laskua vuoteen 2016 verrattuna oli 
8 681 henkilöä. Avoimien työpaik-
kojen vaikutus on alkanut näkyä 
työttömyyden kehityksessä. Kaikissa 
Pirkanmaan kunnissa työttömien 
työnhakijoiden määrä laski, osassa 
jopa merkittävän paljon, eli yli nel-
jänneksen vuoden 2017 heinäkuussa 
verrattuna vuoden 2016 vastaavaan 
ajankohtaan. Valtakunnallisesti ver-
rattuna Pirkanmaan työttömyyden 
lasku oli valtakunnan kärkitasoa.

Työttömyys koskee eniten keskias-
teen koulutettuja. Heidän osuutensa 
oli 51 prosenttia kaikista työttömistä. 
Miesten työttömyys laskee nopeasti 
vuositasolla verrattuna, tosin työttö-
mänä on edelleen hieman enemmän 
miehiä kuin naisia.

Uusien avoimien työpaikkojen 
määrä on kasvanut lähes 38 pro-
senttia. Niitä oli kuluneen vuoden 
2017 alkupuolella enemmän kuin 
viimeisen 10 vuoden aikana on ollut 
vastaavaan aikaan verrattuna.

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys 
on sen sijaan edelleen suuri haaste. 
Rakennetyöttömyys on seurausta 
talouden rakenteen muutoksesta, joka 
ohjaa työn kysyntää uusille aloille. 
Työn tarjonta ei usein mukaudu ky-
synnän muutoksiin riittävän nopeasti, 
mikä aiheuttaa työttömyyttä. 60 
prosenttia Pirkanmaan työttömistä 
työnhakijoista on rakennetyöttö-
miä. 10 600 henkilöä on erilaisten 
TE-toimenpiteiden piirissä. Määrä on 
kasvanut lähes neljälläsadalla henki-
löllä vuoden takaisesta. TE-hallinnon 
työllistämistoimenpiteissä olevien 
määrä nousi noin 10 prosenttia, noin 
kahdellasadalla henkilöllä.

Lähde: Ely-keskuksen ja TE-keskuksen 
Pirkanmaan työllisyyskatsaus, 
heinäkuu 2017.

   

Sastamalassa tehtiin vahvaa yhteistyötä 
Foredatan kanssa luomalla digitaalisen 
sovelluksen pilotti.
– ForeAmmatti.fi tarjoaa työmarkkina-
tietoa, esimerkiksi millainen on ammatti-
kohtainen työllistymisen kilpailutilanne. 
Hankkeen aikana kehiteltiin ajatusta 
osaamiskartoituksesta, jonka tavoitteena 
on, että työnantaja saa tarjoamalleen työlle 
nopeasti oikean tekijän, hankkeen projek-
tikoordinaattori Taina Kaapu selventää.

Kehittämishankkeessa saatiin ideoita ja 
kokemuksia eri toimintamalleista asiantun-
tijoiden käyttöön. Hankkeen aikana muo-
dostui hyvää yhteistyötä ja vertaistukea. 
– Hankeryhmän kokouksessa todet-
tiin, että hyötyä on tuonut jo se, että on 
saatu hankkeen puitteissa oman kunnan 
sisällä eri toimijat keskustelemaan saman 
pöydän ääreen nuorten työllisyyden ja 
osallisuuden edistämisestä. Yhteistyöllä 
saavutettu lisäarvo jää osaksi toimintata-
poja, Kaapu iloitsee.

Sastamalassa muun muassa seurakun-
nan diakoniatyö, kaupungin aikuissosiaa-
lityö, työllisyyspalvelut, etsivä nuorisotyö, 
päihdeklinikka ja Sastamalan seudun 

mielenterveysseura sekä Rikospäivystys 
järjestivät yhteistyössä hankkeen kanssa ta-
pahtuman nimeltä ”Valopilkkuja arkeen”. 
Tapahtumassa jaettiin tietoa eri palveluista. 
Toimijoiden välinen yhteistyö jatkuu myös 
hankkeen päätyttyä. Hankkeen seurauk-
sena käynnistettiin yhteistyötä nuorten 
koulutusohjauksen osalta myös ammatti-
koulun kanssa. 
– Yksi selkeä kehittämiskohde mikä tuli 
hankkeessa selväksi, on koulutuspolkujen 
rakentaminen vailla ammatillista koulutus-
ta oleville työnhakijoille.

Huittisissa järjestettiin nuorten tapah-
tuma ”Häppeninki”. Tapahtumassa oli 
nuorille tarjolla kesätöitä sekä koulutus-  
ja työelämätietoutta.

Huittisissa pilotoitiin hankkeen avulla 
myös uusi sovellus ”Work Pilots”. Sovel-
luksessa työkorvaukset, tarvittavat raportit 
ja ennakonpidätykset hoituvat palvelun 
kautta. Mobiilisovelluksessa on tarjottu jo 
monia työsuorituksia ja toiminta jatkuu.

Hämeenkyrössä tehtiin yhteistyötä 
Hämeenkyrön työllisyyspalveluiden 
”Munkillä työhön” -kampanjan kanssa. 

Tapahtumassa annettiin nuorille tietoa 
kesätyömahdollisuuksista ja koulutus-
tarjonnasta.

Punkalaitumella pääpaino oli uuden 
yhteistyön löytymisessä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. Paikallisille 
yhdistyksille tehtiin tutuksi erilaisia työl-
listämisvaihtoehtoja. Tuloksena saatiin 
hyödynnettyä työtoimintaa ja palkka-
tuettua työtä. 

Järjestettiin myös yhteistyössä ”Kesä-
duuni”-tapahtuma, jonka ohjelmassa oli 
työnantajien pisteiden lisäksi toiminnalli-
sia pisteitä.
– Punkalaitumen Teatterikerhon esitys on 
jäänyt mieleen innovatiivisena. Esitys antoi 
ajattelemisen aihetta huumorin keinoin, 
Kaapu kertoo.

Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtaja 
Petri Rinteen mukaan Osallisuus ja työ 
-hanke oli mainio esimerkki kunnan kehit-
tämishankkeesta, jolla voidaan parhaim-
millaan vaikuttaa laajoihin ja monimut-
kaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten 
nuorisotyöttömyyteen paikallistasolla.
–  Jos ratkaisuja jää odottamaan valtio-
vallan taholta, voi joutua odottamaan 
pitkään, Rinne sanoo. ■
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 laaja ja 
monimuotoinen. 
– Osaaminen on vain yksi osa työ-

kykyä. Työllistyminen edellyttää myös 
sosiaalisia taitoja, riittävää terveyttä ja 
motivaatiota sekä oikeanlaista asennet-
ta. Työ merkitsee meille yksilöllisesti 
eri asioita. Tällä hetkellä muoti-ilmiönä 
näyttää olevan se, että ihmiset tekevät 
työtä vain välttämättömän ajan viet-
tääkseen loppuelämänsä mukavasti. 
Toiset taas ovat ”saaneet lapsuudessaan 
kaiken”, eivätkä näe tarvetta työnteolle. 
Arvot ja motivaatiotekijät ovat muuttu-
neet. Myös työympäristössä on tapah-
tunut suuria muutoksia. Teknologia ja 
automatisaatio ovat korvanneet matalan 
tason tuottavuuden työt, Sastamalan 
kaupungin työllisyyspalvelupäällikkö 
Tiina Leppäniemi listaa nykyajan työl-
lisyydenhoidon haasteita.

Runsaat kuusi prosenttia suomalaislap-
sista asuu kotitaloudessa, jossa kummatkin 
vanhemmat ovat työttömiä. Eurostatin 
tilastojen mukaan täystyöttömien perhei-
den lasten suhteellinen määrä on vuoden 
aikana vähentynyt melkein kaikissa 
EU-maissa, mutta noussut liki prosentilla 
Suomessa ja Romaniassa. 
– Romaniassa kehitys tapahtuu eri syistä 

kun meillä. Koska ihmisiltä on otettu 
vastuunkanto pois, sen seurauksena 
hyvinvointiyhteiskunta on alkanut lyödä 
itseään korville ja muuttunut pahoin-
vointiyhteiskunnaksi, Leppäniemi jatkaa.

Leppäniemi uskoo, että jos mielenter-
veys- ja päihdeongelmista pystyttäisiin 
puhumaan samalla tavalla kun leivän ja 
maidon ostamisesta kaupasta, niin asiat 
saataisiin hoitoon. 
– Puhutaanhan me vanhusten ryyppäämi-
sestäkin. Ei asioita saa lakaista maton alle.

Nuorten työllistymisen haasteisiin 
vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista 
osaamista ja ajattelua. Tämän tarpeen 
pohjalta Sastamalan kaupunki hallinnoi 
”Osallisuus ja työ Joutsenten reitillä” 
-hankkeen, jossa luotiin uusia ja in-
novatiivisia kokeiluja alueen nuorten 
työllisyydenhoitoon ja elämänlaadun 
parantamiseksi.  Leader-ryhmä Joutsen-
ten reitin rahoittaman, nyt jo päätty-
neen, hankkeen toimialueeseen kuului 
Sastamala, Punkalaidun, Huittinen ja 
Hämeenkyrö.
– Lähdettiin liikkeelle siitä, että hanke-
työntekijä Taina Kaapu ei tule tekemään 
kenenkään perustyötä, vaan koordi-
noimaan ja vahvistamaan yhteistyötä, 
Leppäniemi valottaa.

https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9658


Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy
vaatii lisätoimia
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alueella (Ikaalinen, Kihniö, Parkano) 
”Osallisuus ja työ maaseudulla” 

-pilottihankkeen avulla selvitettiin 
toimintamalleja työllistymisen paran-
tamiseksi. Hankeidea syntyi Joutsen-
ten reitin Osallisuus ja työ -hankkeen 
innoittamana. Syyskuussa päättyneen 
vuoden mittaisen hankkeen tavoittei-
na oli myös yritys- ja elinkeinoelämän 
osaamisen kehittäminen ja kolmannen 
sektorin osallistaminen julkisen työn 
tueksi. Hankekuntien palkkaaman 
projektityöntekijä Elisa Niemen 
mukaan hanke on ollut tarpeellinen, 
mutta vuoden mittaisena liian lyhyt 
laajojen toimenpiteiden työstämiseksi.

Niemi aloitti työnsä kartoittamalla 
alueen nykytilanteen työllisyystoi-
menpiteessä, eli kuntoutuksessa tai 
työkokeilussa, olevilta nuorilta. Hän 
teki kyselyn, johon vastasi kolmisen-
kymmentä nuorta, joiden keski-ikä 
oli 23 vuotta. Selvisi, että heistä yli 
puolella oli koulutuksenaan pelkäs-
tään peruskoulu.
– Tänä päivänä harva saa työn ilman 
ammattipätevyyttä. Suurin haaste 
onkin saada nuori ymmärtämään, että 
hänen olisi hyvä opiskella lisää. Koulu-
tuksen puute johtaa usein työttömyy-
teen ja sitä kautta passivoitumiseen. 

Niemen mukaan yleistäen voidaan 
sanoa, että puoli vuotta työttömänä 
olleella nuorella on vaara passivoitua 
nopeasti. 
– Ennaltaehkäisevä työ on erittäin 
tärkeää, joten nuoren jäädessä työttö-
mäksi häneen olisi hyvä saada kontak-
ti mahdollisimman pian. 

Hankkeessa on pidetty infotilai-
suuksia nuorille yhdessä Etsivä Nuo-
risotyön kanssa ja kerrottu työkokeilu-
mahdollisuuksista. 
– Nuoria on tavoitettu myös muun 
muassa koulun ja Rekrymessujen 
kautta. Olen aktivoinut nuoria otta-
maan yhteyttä Etsivään nuorisotyö-
hön. Kaiken täytyy kuitenkin lähteä 

nuoresta itsestään, sillä tuen vastaan-
ottaminen on vapaaehtoista. 

Vaikeasti työllistettävissä olevia 
nuoria on haastavaa saada työkokei-
luun, sillä työkokeilu sitoo yrittäjän ai-
kaa ja yrittäjillä on muutenkin paljon 
työtä ja velvollisuuksia. 
– On selvää, että yrittäjä ajanpuuttees-
saan herkästi miettii, että mitä nuori 
tuottaa hänelle. Sellaiset nuoret, jotka 
ovat keskeyttäneet koulun tai joiden 
elämä ei ole hanskassa, eivät yleensä 
pysty heti täysipäiväiseen työviikkoon. 
Olisi hyvä, että nousemisen työelä-
mään voisi tehdä myös hitaasti, aloit-
tamalla työn pienin askelin, vaikka 
parilla viikkotunnilla. 

Elisa Niemi haluaisi helpottaa 
yrittäjien taakkaa ja tulla nuoria vastaan 
kouluttamalla heitä ennen työkokeilua.
– Koulutuksessa käytäisiin läpi nor-
maalia päivärytmiä ja työelämässä tar-
vittavia perustietoja, kuten esimerkiksi 
siisteyttä, työaikoja, kännyköiden 
käyttöä töissä, vuorovaikutustaitoja ja 
työhakemuksen tekemistä. 

Hyvää Niemi näkee siinä, että 
Parkano-Kihniö-Ikaalinen -alueella 
on työpaikkoja enemmän kuin viime 
aikoina. 
– Tarvetta on varsinkin keikkaluon-
teiselle työlle. Yrittäjien haasteena 
on saada työntekijä nopeasti, joten 
vastauksena tähän voisi olla netissä toi-
miva työntekijäpankki, jossa työnantaja 
ja tekijä kohtaisivat, Niemi ideoi.

Leader Pohjois-Satakunnan toi-
minnanjohtaja Juha Vanhapaaston 
mukaan hankkeessa pureuduttiin 
isoon ongelmaan. 
– Meillä ei ole varaa siihen, että osa 
nuorista syrjäytyy työelämästä pysy-
västi. Toivottavasti työ jatkuu, koska 
näitä ongelmia ei ratkaista hetkessä. 
Leader-rahoitus ei tässä yksin riitä, vaan 
tarvitaan pitkäjänteisempää työtä val-
takunnallisesti ja paikallisesti. Hank-
keiden kautta voidaan sitten saada 
lisäresursseja perustyön lisäksi.■

juuritasolta. On erityisen tärkeää tulevan 
työnhaun kannalta, että opiskelemme ja 
puhumme keskenämme suomea.

Maarit Tiittanen selvittää turvapai-
kanhakijoiden osaamisen kyselemällä ja 
pyytämällä työnäytteen.
– Huomaan aika herkästi, koska mi-
nulle puhutaan totta ja koska valehdel-
laan. Punkalaitumella opin tuntemaan 
maahanmuuttajat niin hyvin, että 
työnantajat soittivat suoraan minulle ja 
pyysivät suosittelemaan sopivaa tekijää. 
Maahanmuuttajat pärjäsivät hyvin työ-
elämässä ja lunastivat siten paikkansa 
yhteiskunnassa.

Jos entiset asiakkaat tarvitsevat apua, 
Tiittasen puhelin soi edelleen.
– Monet kutsuvat minua äidiksi. Yksi 
herra sanoi, että olen ”Tamar”. Se tarkoit-
taa kuuta, joka valaisee, Tiittanen jatkaa.

Maahanmuuttajien työllistyminen 
on Tiittasen mukaan suuri haaste.
– Turvapaikanhakijan tulee saada 
oleskelulupa, jotta hänen statuksestaan 
voi tulla maahanmuuttaja. Turvapai-
kanhakijalla on oikeus tehdä työtä 
kolmen kuukauden jälkeen, jos paperit 
on kunnossa. Pankkitiliä ei saa perustaa 
ennen oleskelulupapäätöstä. 

Tiittanen kertoo, että hänet on otet-
tu työpaikalla ja kylällä hyvin vastaan. 
– Kyläläisten ja paikallisten yrittäjien 
kanssa on suunnitteilla erilaisia tapah-

 kotout-
tamisen edelläkävijäkunta. Leader 
Joutsenten reitin rahoittamien 
hankkeiden kautta saatu onnis-

tuneen kotouttamisen malli on herät-
tänyt kiinnostusta laajasti Suomessa ja 
Euroopassa. Hankkeiden vetäjän Maarit 
Tiittasen mukaan avain onnistuneeseen 
kotouttamiseen muodostuu suomen 
kielen opiskelusta, työn tekemisestä ja 
yhteistyöstä kantaväestön kanssa.

Sastamalassa, Karkun evankelisella 
opistolla, on alkanut Punkalaitumen 
mallin innoittamana Joutsenten reitistä 
rahoituspuollon saanut ”Kotona Kar-
kussa” -hanke. Hankkeen tarkoituksena 
on integroida maahanmuuttajat osaksi 
yhteisöä sekä saada heidät työelämään. 
– Yleistäen voidaan sanoa, että suoma-
laiset eivät ole rasistisia, mutta monilla 
on ennakkokäsityksiä ja pelko kohdata 
turvapaikanhakija tai maahanmuut-
taja. Kynnystä madalletaan yhteisellä 
tekemisellä, hanketyöntekijä Maarit 
Tiittanen sanoo.

Karkun evankelisella opistolla on 
opiskellut maahanmuuttajia vuodesta 
2012 lähtien. Tällä hetkellä opiskelijoita 
on kuutisenkymmentä. Keski-ikä on yli 
20 vuotta. Pääosa turvapaikanhakijoista 
tulee Afganistanista ja Irakista.
– Monilla ei ole edes kotimaansa luku- ja 
kirjoitustaitoa, joten aloitamme ruohon-

tumia, mm. omenoiden keräystalkoita, 
tanssikursseja, toritapahtumia, joulu-
myyjäisiä sekä erä- ja kalastuspäiviä. 

Tiittasen mukaan ilman Leader-ra-
hoitusta kotouttamishankkeet eivät olisi 
olleet mahdollisia. 
– Leaderissa halutaan aidosti mahdollis-
taa uusia toimintamalleja.

Kotouttaminen ja sisäinen turvalli-
suus ovat EU:n uusia painopistealueita 
seuraavalla rahoituskaudella 2021-27. 
– On valtavan tärkeää että myös Leader-
ryhmät kantavat kortensa kekoon tuke-
malla maaseudun ruohonjuuritason hank-
keita tästä aihepiiristä. Suomalaiset hank-
keet, kuten Punkalaitumen malli, ovat jo 
saaneetkin paljon myönteistä huomiota 
Brysselissä, toteaa Leader Joutsenten Reitin 
toiminnanjohtaja Petri Rinne. ■
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http://www.parkano.fi/osallisuus-ja-tyo-maaseudulla-hanke/
https://keokarkku.fi/


heillä oli Suomen kansalaisuus. Nuoret 
houkuttelivat ja opettivat ihmisiä kuto-
maan mattoa sekä kertoivat hankkeesta. 
Jos ketään ei ollut kutomassa, he kutoivat 
mattoja itse, Tastula valottaa.

Hanke toteutettiin Suomi100-juhla-
vuoden kunniaksi. Mattojen kutojat sai-
vat nimensä Suomi100-ryijyyn. Nimet 
ovat ryijyn nukissa, joten se toimii niin 
sanotusti vieraskirjana. Uniikki ryijy on 
esillä kaupungintalon aulassa.

PoKo ry:n rahoittama hanke sai jatkoai-
kaa huhtikuun loppuun 2018 asti. 
– Saimme projektin puitteissa hienon 
ryhmän innovatiivisia ihmisiä ja jat-
kamme työtä seuraavaksi päiväkodin 
suuntaan. Virkkaamme ja kudomme 
lähialueen päiväkoteihin leluja, villa-
sukkia, lapasia ja torkkupeittoja. 

Hankkeen puitteissa on tapahtunut 
muutakin innovatiivista ja yhteisöllistä.
– Kaupunkilaiset maalasivat talon Män-
tän keskustassa ja tekivät Vilppulan toril-
le graffitimaalauksen kuvataiteilija Viva 
Granlundin opastuksella. Granlund 
valittiin Vuoden 2017 kuvataiteilijaksi.

Tastula tietää, ettei hanke olisi toteu-
tunut ilman Leader-rahoitusta.
– Leader-rahaa pitäisi olla enemmän 
käytössä. PoKo:n alueelle, joka käsittää 
Mänttä-Vilppulan lisäksi Ruoveden, Juu-
pajoen ja Virrat, tarvitaan kaikki mah-
dollinen kädenojennus, jotta ihmisillä 
olisi täällä perusedellytykset elämään ja 
liiketoiminnan harjoittamiseen. Tarpeis-
ta lähtevät Leader-hankkeet ovat todella 
hyödyllisiä alueen kehitykselle.

Leader PoKo:n hankeneuvoja Kaisa 
Vihisen mukaan vielä käynnissä 
oleva hanke on luonut todella paljon 
me-henkeä alueelle.
– Hienoa, että on löydetty keinoja 
osallistaa ihmisiä. Mäntän keskus-
ta-alueella on todella vähän seuran-

taloja tai yhteisiä matalan kynnyksen 
kokoontumispaikkoja. Pop-up Mänt-
tä-Vilppula -tilasta on tullut hank-
keen kautta paikkakun nan yhteinen 
olohuone. Mäntän keskusta-alueen yh-
teiselle kokoontumispaikalle on selkeä 

tarve ja tilaus. Toivottavasti hankkeen 
päättymisen jälkeen Pop-up -tilasta 
tai jostain muusta tilasta tehtäisiin 
kaupunkilaisten kokoontumispaikka 
ja yhteisöllisyyden tarina jatkuisi, 
Vihinen päättää. ■

 
yhteensä 430 metriä. Alku-
peräinen tavoite oli voittaa 

turkulaisten tekemä 45 senttimetrin 
eli kapean maton kudontaennätys, 
joka on 420 metriä. 70 senttimetriä on 
käytävämaton virallinen minimileve-
ys. Panostimme leveyden lisäksi työn 
laatuun, sillä halusimme tehdä kunnon 
mattoa, joka kelpaa myyntiin. Elämän 
Värit -projektissa mattoa kudottiin 
yksillä kangaspuilla sekä yhdestä ja sa-
masta loimilangasta, MW-Kehityksen 
hallinnoiman ”Mänttä-Vilppulan elävä 
kaupunkikeskusta” -hankkeen projek-
tipäällikkö Mari Tastula toteaa. Elä-
män Värit räsymattoprojekti oli yksi 
Taidekaupungin Suomi 100 -hankkei-
ta. Mattojen myynnistä saatu tuotto 
menee hyväntekeväisyyteen Mänt-
tä-Vilppulan ikäihmisten hyväksi.

Mattoa kudottiin kesällä Mänt-
tä-Vilppulan keskustaan tuodussa 
kudontamökissä ja muuna aikana 

Pop-up Mänttä-Vilppulaksi nimetyssä 
keskustan liikehuoneistossa. Matoista 
tehtiin puolesta metristä neljän metrin 
mittaisia. Jokainen niistä tehtiin 
suunnitelmien mukaan. Ennen ennä-
tysmittausta matot solmittiin takaisin 
yhteen. Presidenttiparillakin on pala 
ennätysmatosta. He saivat sinivalkoi-
sen maton.
– Yksittäiset matot myydään viiden-
kymmenen euron metrihintaan ja nii-
den tuotto käytetään Mänttä-Vilppulan 
ikäihmisten hyväksi. Puolet matoista 
on jo myyty. Loput ovat näyttelyssä 
Pop-up Mänttä-Vilppulassa joulukuun 
puoleen väliin saakka. Matot ovat 
kauniita lattian lisäksi myös seinällä, 
tilanjakajana, sohvan päällä tai vaikka 
pöytäliinana, Tastula vinkkaa.

Projektiin osallistui yhteensä yli 
tuhat ihmistä.
– Hankkeen ansiosta ihmiset verkos-
toituivat ja solmivat ystävyyssuhteita. 
Nuorin kutoja oli yhden vuoden ja 

kolmen kuukauden ikäinen ja van-
hin kahdeksankymmentäviisivuotias. 
Kaukaisin kutoja tuli Etelä-Koreasta. 
Paljon osallistujia oli suomalaisten 
lisäksi myös pohjoismaista ja Italiasta.

Mari Tastulan mukaan ihmiset 
osallistuivat vapaaehtoistyön lisäksi 
hankkeeseen aktiivisesti muun muassa 
tuomalla kudetarpeita. Ylijääneet ku-
teet lahjoitettiin paikallisille käsityö-
harrastajille.

Hanke toimi myös oppimis- ja työllistä-
mistarkoituksessa. Hanke työllisti viisi 
15–17 -vuotiasta nuorta ja koululais- 
sekä erityisryhmät kävivät tutustumassa 
matontekoon ja osallistuivat kutomiseen.
– 15–17 -vuotiaiden on vaikea saada kesä-
työpaikkaa, joten halusimme tukea juuri 
sen ikäisiä. Kaksi viidestä kesätyönteki-
jästä oli maahanmuuttajia. Edellytyksenä 

http://www.manttavilppula.fi/elinkeinoelama/kehittamishankkeet/mantan-elava-kaupunkikeskusta-hanke/osta-rasymatto/
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 tunnetaan 
yhtenä Pirkanmaan aktiivisimpana. Kuu-
luisin toiminnan muoto on vapaaehtois-
voimin toimiva kesäteatteri. Viime aikoina 
kylää on kehitetty kahden Leader-hank-
keen voimin. Rämsöön kyläkerhon 

hallinnoima ja Kantrin rahoittama ”Iloinen konkkaronkka” 
-hanke yhdistää Ahtialan päiväkodilla seniorit ja lapset. Pe-
rinteisen kohtaamisen lisäksi hyödynnetään tietotekniikkaa 
oppimisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Rämsöö on myös 
yhtenä kohteena ProAgrian ”Maisemahelmiä”-hankkeessa, 
jonka Leader-rahoituksesta vastaavat yhdessä Kantri, PoKo 
ja Pirkan Helmi.
– Ennen maaseudun arkeen kuului eri-ikäisten ihmisten 
yhteinen tekeminen. Nykyisin ihmisten  elämänrytmit ovat 
eriytyneet ja on syntynyt tilanteita, joissa eri-ikäisillä ei ole 
enää luontevaa kontaktia toisiinsa. ”Iloinen konkkaronkka” 

-hanke kaventaa sukupolvien välistä kuilua, hanketyöntekijä 
Jenni Mäkelä toteaa.

Mäkelän mukaan hankkeen perimmäisenä ajatuksena on 
saada pidettyä kyläläisten yllä yhteishenkeä. Tavoitteena on 
myös torjua seniorien yksinäisyyttä ja tukea heidän asumis-
taan omassa kodissa. 
– Toinen iso asia on tekniikan hyödyntäminen. Senioreilla 
on tablettitietokoneet ja niiden käyttöä on harjoiteltu yhdes-
sä. Ollaan opittu löytämään tabletilta tietoa, musiikkia ja 
kuvia sekä viestimään koneen avulla, muun muassa soitta-
maan videopuheluita. 

Iloinen konkkaronkka kokoontuu kaksi kertaa viikossa: 
keskiviikkoiltapäivisin Ahtialan päiväkodilla ja kerran virtu-
aalisesti. Senioireista suurin osa senioreista on yli 60-vuotiai-
ta. Iäkkäin mukana oleva on yli 90-vuotias. 
– Ikäihmiset ovat olleet tekniikan suhteen vastaanottavaisia 
ja opiskelevat mielenkiinnolla uutta. Koneet ovat leasing-

 

sopimuksella ja senioreilla on mahdollisuus 
hankkia ne itselleen hankkeen jälkeen.

Seniorit tapaavat päiväkodilla ensin 
keskenään, johon Mäkelä suunnittelee oh-
jelmaa. Sen jälkeen mennään yhdessä lasten 
puolelle yhteisten tapaamisten ohjelmat 
suunnitellaan yhdessä päiväkodin kanssa.
– Meillä on ollut paljon musiikillista ohjel-
maa, muun muassa Bumtsibumia ja Levyraa-
teja. Luontoaiheita on myös käsitelty. Ollaan 
rakennettu siilin- ja linnunpesiä, värjätty 
luonnon väreillä ja kerätty luonnonantimia. 

Ahtialan päiväkoti oli kaksi vuotta sitten 
lakkautusuhan alla. Vesilahden kunnanval-
tuusto päätti säilyttää sen äänin 12-11.
– Sysäys hankkeelle lähti ajatuksesta 
kehittää päiväkodille jotain sitä tukevaa 
toimintaa. Kahden vuoden hankkeessa 
ollaan nyt puolivälissä. 

Rämsöön senioreilla oli ennen hankkeen 
alkua tapana kokoontua kerran kuukaudes-
sa toistensa koteihin. 
– Syntyi ajatus yhdistää meidän ja päivä-
kodin toimintaa, hankkeen suunnittelussa 
mukana ollut Kaarina Louhi muistelee.

Louhi on mukana myös hankkeessa ja 
hän kertoo, että lasten kanssa on vietetty 
mukavia päiviä.
– Kaikilla senioreilla ei ole lapsia ja siten 
mahdollisuutta isovanhemmuuteen tai 
kenties lapset ja lapsenlapset asuvat kau-
kana. Päiväkotiin on tosi kiva tulla, kun 
näkee että lapset odottavat meitä kurk-
kien ikkunoista. 

Louhi kertoo, että kerhossa on matkus-
tettu digitaalisesti maailman ympäri Google 
Earthin avulla, luettu, askarreltu, opeteltu 
käyttämään tietokonetta, harjoiteltu sähkö-
postien lähettämistä, luotu Spotifyssa omat 
soittolistat ja soitettu videopuheluita sekä 
puhuttu entisajoista. 
– Muutamalla oli ennakkoluuloja tekniik-
kaa kohtaan, mutta suurin osa otti teknii-
kan uteliaina vastaan. Kaikkein ihaninta 
oli, kun muisteltiin entisaikoja omista 
valokuvista. Kirjoitimme itsellemme kirjeet. 
Jouluna saimme Jennin tekemänä kuvista ja 
kirjeistä skannatut taulut. 

Iloinen konkkaronkka kokoontuu päivä-
kodilla ensin keskenään ja sitten mennään 
yhdessä lasten luo.
– Kaalina, Kaalina, huutaa pieni tyttö 
riemastuen. ■

http://www.ramsoo.fi/


 - elokuvaprojekti toteutettiin 
13–17-vuotiaille. Kulttuurialan ammattilaisten Elina ja Niko 
Tiaisen vetämän hankkeen tavoitteena parannettiin kulttuurin 

harrastamisen mahdollisuuksia Leader Joutsenten reitin neljässä kunnas-
sa Sastamalassa, Huittisissa, Punkalaitumella ja Hämeenkyrössä. Aikai-
semmin Sastamalassa vastaavan Leffa-Rojektin toteuttanut pariskunta 
kiersi alkusyksystä kouluja innostaen nuoria mukaan. Kiinnostusta oli 
jopa yli odotusten, sillä mukana oli yhteensä 77 nuorta.

Prosessi alkoi käsikirjoittamisella viime vuoden syyskuussa, ja hui-
pentui leffojen yhteiseen ensi-iltaan Sastamalassa viime huhtikuussa. 
Kestoltaan noin 20 minuuttisten leffojen yläteemana oli Mun Suomi. 
Meidän Leffa! toteutettiin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Elina Tiainen kertoo, että syntymässä on neljä hyvin erilaista eloku-
vaa. Teemoina ovat mm. ystävyys, perheväkivalta, nuoren ja vanhem-
man suhde sekä fantasiamaailmaan pakeneminen.
– Aiheet ovat selkeästi nousseet siitä, mikä Suomessa puhuttaa. Minusta 
tämä on hirveän rohkeaa, suorastaan kulttuuriteko näiltä nuorilta. Mah-
tavaa, että uskalletaan tarttua aiheisiin rohkeasti. Ryhmissä vallitsee myös 
voimakas luottamuksen ilmapiiri, joten vaikeitakin asioita on voitu käsitellä.
– Jokainen tekee, ehkä luonnollisestikin, nuorten näkökulmasta ja elämästä. 
Ainoa ohjeemme nuorille olikin, että kirjoittakaa siitä, mistä itse tiedätte.

teksti & kuvat 

Hämeenkyrössä elokuvan teemana on ystävyys. Pääosis-
sa ovat kaksi tyttöä.
– Se kertoo voimakkaasta ystävyydestä, tarina on osin 
traaginenkin. Leffa kertoo myös valinnoista, entä jos 
olisikin valinnut toisin? Elina Tiainen avaa.

Ideoita oli ensin useampia, mutta aiheeksi valikoitui 
tämä käsikirjoittaja Siro Lehtolan idea. Hän lähti työs-
tämään alkuun tarinaa Aleksi Talan kanssa. Nelihenki-
seen käsikirjoitustiimiin kuuluvat myös Tanja Turkia ja 
Jasmin Ylinen.

Jokainen saa osallistua siihen leffanteon osuuteen, mikä 
itseä eniten kiinnostaa. Elina ja Niko Tiainen opastavat 
nuoria kaikissa vaiheissa, mutta nuoret itse toteuttavat lef-
fat käsikirjoituksesta kuvaukseen ja editoinnista musiik-
kiin saakka. Joka vaiheeseen on löytynyt tulijoita.
– Lähdin mukaan, koska tämä kuulosti hauskalta. Hä-
meenkyrössä ei kauheasti ole mitään vastaavaa tekemis-
tä, myös ohjaajana toimiva Aleksi Tala kertoo.
– Tulin ekaan tapaamiseen kaverini kanssa. Hän ei ole enää 
mukana. Kyllä tämä vaatii aika paljon, Siro Lehtola pohtii 
projektin sitovuutta. Hän myös näyttelee elokuvassa.

Nyt ollaan edetty kuvaamiseen saakka. Hämeen-
kyröläisten leffassa kuvauspaikkoina toimivat muun 
muassa kahvila, sairaala, koulu, kotipiha ja putka. 
Myös ulkokohtauksia kuvataan.

Anttolaista ja Lotta Jarvaa kiinnosti heti näytteleminen.
– Koulussa olen ollut mukana näytelmissä. Tämä on 
kuitenkin erilaista, kun on valot ja kaikki. Osaltaan 
tämä on helpompaa, näytelmässä on suorituksen men-
tävä aina nappiin, tässä voidaan ottaa uudelleen, Ronja 
Anttolainen pohtii.

Elina Tiainen toivoo, että vastaava toiminta kunnissa jatkuu 
Meidän leffa! -hankkeen jälkeen. Tätä tavoitetta tukee se, 
että hankkeessa on mukana yhteyshenkilöt joka kunnasta.

Hankkeella on myös kansainvälinen puoli. Kokemusvaih-
toa tehdään vastaavanlaisen saksalaisen projektin kanssa.

Osa nuorista tunsi toisensa entuudestaan, osa on tavannut 
projektin kautta. Tiainen sanoo, että kaikki ovat kuitenkin 
sitoutuneet tekemään yhdessä. Yksi projektin tavoitteista, 
yhteisöllisyyden kasvattaminen, onkin toteutunut.
– Päämäärä on asetettu yhdessä, ja sitä halutaan yhdes-
sä. Silloin ei ole ongelmaa motivaatiossakaan. Totta kai 
kaikki haluavat, että lopputulos on hyvä!

Leader Joutsenten reitti on rahoittanut Sastama-
lan kaupungin nuorisotoimen Meidän Leffa! -hanketta. 
Se palkitsi projektin Vuoden hankkeena 2016. ■

https://www.sastamalannuoret.fi/nuorisopalvelut/osallisuus/leffa-rojekti/


 toiminnanjohta-
ja Anna Raution mukaan Valkeakoskella perustetut 
nuorten yritykset ovat olleet menestyneitä ja yritys-

kurssit haluttuja valinnaisia kouluissa jo ennen hanketta. 
– Haasteena on se, että yritystoiminnalle ei kuitenkaan ole tar-
jolla minkäänlaista tilaa. Useimmat nuorten yritykset toimivat 
kouluilla, nuorten kotona tai he vievät palveluitaan asiakkaiden 
luokse. Toimitilan puutteen takia esimerkiksi kahvila- tai ravin-
tolatyyppinen toiminta ei ole nuorille mahdollista. 

Hankkeessa nuoret perustivat yhteisiin liiketiloihin omia 
pop up -yrityksiään. 
– Koska pop up -toiminta on tilapäistä, tilaa on helppo jakaa 
useammille sitä tarvitseville. Samalla useiden nuorten pop 
up -yritysten toimiminen samoissa tiloissa tuo synergiaetua 
ainakin markkinoinnin keinoin, Rautio jatkaa.

Nuorille järjestettiin konkreettisen tilan lisäksi koulutusta, 
ohjausta ja tukea oman yrityksen pyörittämiseen.
– Harjoitusyritystoiminta on tärkeä osa nuorten työelämäkasva-
tusta ja oman tulevan uran pohdintaa. Siinä nuoret voivat kokeil-
la yrittäjyyttä ohjatusti ja saada samalla pienimuotoisia tienestejä. 

teksti  kuvat 

 

– Ensimmäisenä vuotena liiketilassa oli lähinnä kahvilatoi-
mintaa. Muu yritystoiminta oli aika pienimuotoista, lähinnä 
korukauppaa ja tapahtumien järjestämistä.  Toisena vuotena 
meillä oli tarjota myös kioskitilaa, joka osoittautui suosituksi. 

Rautio näki haasteeksi myös sen, että kaikki hankkeessa 
mukana olleet nuoret eivät halunneet tulla tarjottuun tilaan. 
– Esimerkiksi moni kampaamo- ja kosmetologialan opiskelija 
teki töitä kotona tai kävi asiakkaan luona. 

Hankkeessa annettiin tilan lisäksi neuvontaa, autettiin 
omavalvonta- ja liiketoimintasuunnitelmien teossa ja hoidet-
tiin vakuutukset. 
– Kun hoidimme kaikki tilaan liittyvät asiat, nuorten oli help-
po aloittaa yritystoiminta. Isoin työn yrittäjyyden aloittami-
sessa tuntuu monesti olevan se, ettei tiedä mistä kaikesta tulee 
ottaa selvää. Me kerroimme nuorelle aina etukäteen, mitä 
kaikkea yrittäjyydessä tulee ottaa huomioon.

Raution mukaan hankkeen perustoiminta, tilan tarjoami-
nen ja siihen liittyvä neuvonta ja apu, onnistui hyvin. 
– Jatkossa tekisin niin, että rajaisin liiketilan käytön tietynlai-
seen toimintaan ja sen mukaan kysyttäisiin yrittäjiä mukaan. 
Voisi myös kokeilla yhden ison yrityksen perustamista, jonka 
alla nuoret toimisivat. Viikko taas tuntuu liian lyhyeltä ajalta 
yhdelle yrittäjälle. Kioskitoiminnassa jo sääoloilla on niin suu-
ri vaikutus, että tuntuu epäreilulta, jos toiselle tulee sateinen 
viikko ja toiselle aurinkoinen. 

Valkeakosken 4H-yhdistys koittaa hankkeesta innostunee-
na jatkaa sen toimenpiteitä kesäisin.
– Nuorten ohjausta ei voi kuitenkaan hoitaa talkoin, joten pal-
kattua ihmistä tarvitaan. Kunnalle tehokasta toimintaa olisi, 
jos se tukisi esimerkiksi kesäyrittäjien neuvontaa palkkaamalla 
kesän ajaksi tähän toimeen kauttamme henkilön. 

Kahden vuoden (2015-2017) hankkeeseen osallistui yh-
teensä 26 eri yritystä ja 36 nuorta. Nuoret olivat pääosin 
14-19 -vuotiaita. Hanketyöntekijänä toimi Linda Rau-
tio, joka nimestään huolimatta ei ole toiminnanjohtaja 
Rautiolle sukua.

LIIKETILA-hankkeen rahoitti Leader Pirkan Helmi, 
jonka toiminnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea 
nuorten itsensä suunnittelemia ja toteuttamia toimintoja, 
jotta he kokisivat aiempaa vahvempaa osallisuutta omas-
sa asuinympäristössään ja aktivoituisivat sen kehittäjiksi. 
– Kahdenkymmenenkuuden nuorten itsensä ideoiman 
yrityksen käyntiin polkaisu on mielettömän upea saavu-
tus yhdelle hankkeelle! Hankkeen panos-tuotos -suhde 
on lisäksi ollut suorastaan ilmiömäinen, sillä hanke on 
toistaiseksi kaudella 2014-2020 rahoittamistamme kehit-
tämishankkeista kokonaiskustannuksiltaan kaikista pie-
nin (pl. esiselvityshankkeet) ja tulokset hankkeen koh-
deryhmän parissa todellakin upeat, toiminnanjohtaja 
Eliisa Vesisenaho kiteyttää. ■

https://valkeakoski.4h.fi/


Pääsääntöisesti alle kymmenen henkilöä työllistävät pienyritykset 
ja yleishyödylliset yhteisöt voivat tarjota opinnäytetyön aiheita. 
Opinnäytetyön laajuus on vähintään 15 opintopistettä. Sen tekijä 

voi olla mistä tahansa suomalaisesta korkeakoulusta, mutta opinnäy-
tetyön tulee kohdistua johonkin PoKo:n toimialueeseen. Näitä ovat 
Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi tai Virrat, PoKo:n hankeneuvoja 
Kaisa Vihinen kertoo.

"

PoKo maksaa hyväksytystä opinnäytetyöstä 400 euron 
palkkion opiskelijalle hänen valmistuessaan. Palkkio on saajal-
le normaalia veronalaista tuloa.
– Opinnäytetyön teettäjä maksaa kustannuksista sata euroa ja 
loput PoKo yhdessä paikallisten Osuuspankkien kanssa. Yh-
teistyössä ovat Virtain, Ruoveden ja Pohjois-Hämeen Osuus-
pankit, Vihinen jatkaa.

Lisää tietoa ja opinnäytetyön valmiita aiheita löytyy 
nettisivuilta www.pokory.fi. PoKo:n lisäksi opinnäytepörs-
sejä löytyy Pirkanmaalla Joutsenten reitin (www.jout-
sentenreitti.fi) ja Aktiivinen Pohjois-Satakunnan alueelta 
(www.aktiivinen.fi)

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueella työs-
kentelevä maaseutusihteeri Anna-Liisa Liettyä teki pari 
vuotta sitten opinnäytetyön Virtain kaupungille hyödyntäen 
PoKo:n ylläpitämää OP-opinnäytepörssiä. Vuonna 2015 
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneen Liettyän 
opinnäytetyö on nimeltään ”Biovirrat lämmittää metsä-
hakkeella. Case Killinkoski: Alueellisen metsähakkeeseen 
painottuvan kaukolämpöverkon selvitystyö”.
– Tein erikoistumisharjoittelua Virroilla ja samalla kysyin 
Virtain viestintä- ja kehittämispäällikkö Heidi Tanhualta, 
olisiko hänellä jotain ideaa opinnäytetyön aiheesta. Heidi 
vinkkasi OP-opinnäytepörssistä ja aihekin löytyi helposti. 
Opiskelijalle oli loistava juttu, että opinnäytetyön aihe 
perustui tarpeeseen ja valmistuttua sain vielä opinnäytetyö-
pörssin kautta korvauksen työstä, Liettyä muistelee.

Opinnäytetyö kuvaa metsäenergian tietä lämmöksi ja Virtain 
kaupungin strategista ja ympäristöystävällistä toimintamallia. 
– Killinkosken kaukolämpö ei kuitenkaan edennyt kilpai-
lutukseen asti, sillä samaan aikaan 2014 osui öljyn halpene-
minen, joka lisäsi epävarmuutta hankkeen kannattavuudesta 
muiden tekijöiden ohella. Killinkosken aluelämpöverkko 
päätettiin jättää toistaiseksi toteuttamatta, mutta strategi-
an toteutusta jatketaan edelleen muulla tavoin, Anna-Liisa 
Liettyä selventää.

Virtain kaupunki on tehnyt määrätietoista työtä uusiutu-
van energian käytön lisäämiseksi ja fossiilisten polttoaineiden 
käytön vähentämiseksi. 
– Virroilla on esimerkiksi siirrytty käyttämään lähes yksin-
omaan metsähaketta keskustan alueella. Energiapuu korjataan 
paikkakunnalta. Kaupungin strategian mukaan yhtenä ajatuk-
sena on pitää eurot oman kaupungin sisällä ja tukea siten myös 
alueen työllisyyden ja elinkeinoelämän kehittymistä. 

Liettyän mukaan energiapuun käyttö on hieman vahvista-
massa asemiaan markkinoilla.
– On hyvä, että siirrytään kotimaisiin energialähteisiin, kos-
ka se tuo omavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä työllistää 
nimenomaan maaseudulla. Metsien kasvu on Suomessa voi-
makkaampaa kuin mitä sen käyttö, joten varoja energiapuun 
käyttöön löytyy vielä pitkälle. Metsässä on siis hyödyntämä-
töntä potentiaalia.

– Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja siihen liittyviin toimiin. Biotalous on Suomelle 
valtava mahdollisuus. Tällä hetkellä toiminta on murrokses-
sa: uusia innovaatioita ja toimintamalleja haetaan. Suomi on 
päättänyt merkittävästi panostaa nimenomaan biotalouden 

edistämiseen ja monessakin suhteessa halutaan olla edelläkä-
vijöitä tällä sektorilla. 

Maaseutusihteeri Liettyä toimii kahdeksan kunnan 
(Jämsä, Kuhmoinen, Keuruu, Petäjävesi, Multia, Mänt-
tä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat) maaseututoimistossa 
palvellen pääosin maatilayritysten kehittämistoimintaan 
liittyvissä asioissa.
– Vuosi on ollut erittäin hankala viljelijöille. Sääolosuhteet 
ja edelleen jatkunut taloudellisesti haastava tilanne pa-
kottavat monen tilan miettimään toiminnan kehittämistä 
entistä kustannustehokkaammaksi ja toisaalta miettimään 
mitä kannattaa tuottaa. Erikoiskasvituotanto kiinnostaa ja 
tilojen välisellä yhteistyöllä voitaisiin jakaa niin investoin-
titarpeita, työhuippuja kuin jopa viljelykiertoon liittyviä 
tarpeita. Kasvinviljely- ja kotieläintilojen välinen yhteistyö 
on myös yksi mahdollisuus

Liettyä toivoo ja odottaa, että ylemmältä taholta tulisi 
nyt hyviä ja kannustavia ratkaisuja, joilla voitaisiin kehittää 
myös maatalouden kannattavuutta ja yleisesti ottaen maa-
seudun elinvoimaisuutta. 
– Tukipolitiikalla on tärkeä merkitys, mutta tärkeää on 
myös arvostuksen antaminen tuottajille ja markkinahin-
noittelun kohtuullisuus. 

Liettyä tekee yhteistyötä Leader-ryhmien kanssa. 
– Näen Leader-ryhmien toiminnan erittäin tärkeäksi. Se on 
paikallistason toimintaa, jossa hyötyjinä ovat juuri paikalliset 
ihmiset yritysten ja yhdistysten kautta. ■
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http://www.pokory.fi/index.php?k=111365



