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NUORTEN YRITTÄJYYSTALOT
Nuorten Yrittäjyystalo on avoin toiminta- ja oppimisympäristö kai-
kille nuorille. Talo tarjoaa tilan, välineistön ja valmennusta erilaisten 
ideoiden ja projektien toteuttamiseen toimien toimintakeskuksena se-
kä ihmisten ja verkostojen kohtaamispaikkana.

Yrittäjyystalojen lähtökohtana on edistää sisäistä yrittäjyyttä ja 
oman elämän hallintaa sekä antaa mahdollisuuksia tehdä ja kokeilla 
turvallisissa, ohjatuissa puitteissa. Jokaiselle nuorelle tarjotaan oman 
kokoisia haasteita. Yrittäjyystalo kannustaa, innostaa ja antaa nuorille 
mahdollisuuksia ja valmiuksia aktiiviseen toimintaan, yritteliäisyy-
teen ja omaehtoiseen toimintaan. 

Käytännössä nuorten toimintaa toteutetaan kolmella tavalla (toi-
mintamallien tarkempi kuvaus edempänä):

1. Projektit: Nuorten omaehtoiset projektit, joiden toteuttamiseen 
yrittäjyystalo tarjoaa välineistön sekä valmentajan tuen.

2. Duunirinki: Nuorten tiimi, joka toimii aktiivisesti työllistääkseen 
itsensä valmentajan tukiessa tarpeen mukaan.

3. Koulutukset: Nuorten tarpeiden mukaan järjestettyjä koulutuksia 
esimerkiksi tapahtuman järjestämisestä tai kesätyön hakemisesta.

Nuorten Keski-Suomi ry käynnisti yrittäjyystalotoiminnan Muura-
men Innolassa vuonna 2004. Nuorten Yrittäjyystalot -hankkeen kaut-
ta toimintaa laajennettiin uusille paikkakunnille, ja Uuraisille, Ääne-
koskelle ja Jyväskylään. 

Nuorten YrittäjyysTalot -hankkeen päättyessä ja hyvien tulosten 
innoittamana hankkeen toimijatahot päättivät tarttua ajankohtaiseen 
haasteeseen, nuorten pudokkuusuhan ehkäisyyn. Kantava ajatus oli, 
että yrittäjyystalojen toimintamallin työkalut ovat sovellettavissa 
erinomaisesti myös haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten 
kasvun tueksi. 

Nuorten toiminnan lisäksi hankkeen tavoitteiksi määriteltiin pai-
kallisten aikuisverkostojen rakentaminen ja aktivointi, jotta toimija-
verkko tiivistyisi niin paljon, ettei yksikään nuori pääsisi putoamaan. 
Hankkeelle annettiin nimeksi Ketään ei jätetä.
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NUORTEN KESKI-SUOMI RY

Nuorten Keski-Suomi ry (eli NuK-Su) on keskisuomalaisten 11-24-vuotiaiden nuorten ja 
heidän kanssaan toimivien tahojen palvelujärjestö.

NuK-Sussa tehdään yhteistyötä kaikkien tahojen - koulujen, oppilaitosten, järjestöjen, 
kuntien, seurakuntien ja yritysten - kanssa, jotka haluavat olla lisäämässä nuorten mahdolli-

suuksia ja valmiuksia toimia ja vaikuttaa eri tahoilla.

Nuoret ovat NuK-Sussa kaiken toiminnan keskiössä. Järjestön tavoitteena on lisätä hei-
dän valmiuksia ja mahdollisuuksia tehdä, toimia ja vaikuttaa. NuK-Sussa luotetaan nuoriin 

ja annetaan heille vastuuta, oman kokoisia haasteita sekä tukea.

KETÄÄN EI JÄTETÄ 

-HANKEORGANISAATIO
Ketään ei jätetä -hankkeen päätoteuttaja on Nuorten Keski-Suomi ry.  

Osatoteuttajia ovat Muuramen Innola ry, Uuraisten kunta ja Äänekosken kaupunki. 
Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 354 000 €, josta Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut 80%. 
Rahoittajaviranomaisena on toiminut Keski-Suomen ELY-keskus, aiemmin Länsi-Suomen lääninhallitus. 

Kaikki hankkeen työntekijät, eli projektipäällikkö sekä neljän talon valmentajat ovat olleen hankkeen palveluksessa puolikkaalla työajalla.

MUURAMEN INNOLA

Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola on taloista vanhin. Toiminta käynnistyi 
Nuorten Keski-Suomi ry:n voimin EU:n ALMA-rahoituksella vuonna 2004. Toiminta 

haluttiin juurruttaa paikkakunnalle vahvimmin, niinpä toimintaa toteuttamaan 
perustettiin Muuramen Innola ry vuonna 2006. Innola on ollut mukana niin Nuorten 

YrittäjyysTalot- kuin Ketään ei jätetä -hankkeessa.

Innolan taustalla toimii Muuramen Innola ry. Perustajajäseniä ovat Muuramen 
Yrittäjät ry, Muuramen kunta, Osuuskunta Kisälli, Nuorten Keski-Suomi ry, 

Korpilahti-Muuramen 4H yhdistys ry ja Villinikkarit Oy.

Muuramessa on asukkaita n 9500 ja kunnan väestörakenne on Keski-Suomen 
nuorekkain. Muuramessa toimii yrittäjyyslukio, jonka kanssa Innola on 

tehnyt tiivistä yhteistyötä alusta alkaen. 

Innolassa toimii kaksi valmentajaa, joiden kesken Ketään ei jätetä -hankkeen puolikas 
työaikaresurssi on jaettu. Innola toimii kunnan nuorisotila Fransilan yläkerrassa. 
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ÄÄNEKOSKEN VOIMAVIRTA

Nuorten Yrittäjyystalo Voimavirta aloitti toimintansa keväällä 2006 Nuorten 
YrittäjyysTalot -hankkeen kautta Suolahdessa. Kuntaliitoksen myötä vuonna 2007 toiminta 

siirtyi Äänekosken kaupungin siipien suojaan. Fyysinen toimipiste ei kuitenkaan 
vaihtunut. Vuodesta 2008 toimintaa jatkettiin Ketään ei jätetä -hankkeen kautta.

Äänekoski on pohjoisen Keski-Suomen suurin kunta, asukasluvultaan 
n. 20 300 henkeä. Äänekoskelta löytyy toisen asteen oppilaitoksia useampia, 

joiden kanssa on tehty läpi hankkeen yhteistyötä.

Myös Äänekoskella Ketään ei jätetä -hankkeen yhteistyökumppanina on kunta ja 
valmentaja toimii puoliksi hankkeessa, puoliksi kunnallisessa nuorisotyössä. 

Voimavirran toimitilat ovat nuorisotyöntekijän toimiston yhteydessä, 
mutta nuorten kanssa on toimittu myös nuorisotilalla.

JYVÄSKYLÄN ITU

Jyväskylän Itu toimii Nuorten Keski-Suomi ry:n yhteydessä. Idun 
toiminta käynnistettiin Nuorten YrittäjyysTalot -hankkeen kautta ja 

sen toimintaa on jatkettu Ketään ei jätetä -hankkeella.

Idussa on työskennellyt läpi hankkeen yksi puolipäiväinen valmentaja. Idun toimitilat 
sijaitsevat Jyväskylän keskustassa Nuorten Keski-Suomi ry:n tilojen yhteydessä.

Jyväskylä on suuri kaupunki, asukasluvultaan n. 130 000 ja toimintaa on 
tarjolla nuorille niin koulutuksen, työn kuin vapaa-ajan toiminnan puolelta 
valtava määrä. Jyväskylässä yhteistyötä onkin lähdetty rakentamaan pääosin 

osallistumalla jo olemassa oleviin verkostoihin ja kohtaamisiin. 

UURAISTEN IDEAPAJA

Nuorten Yrittäjyystalo, Ideapaja aloitti toimintansa keväällä 2006 Nuorten 
YrittäjyysTalot -hankkeen kautta Nuorten Keski-Suomi ry:n hallinnoimana. Vuonna 2008 
Ketään ei jätetä –hankkeen käynnistyttyä vastuu toiminnasta siirtyi Uuraisten kunnalle.

Uurainen on hanketta toteuttavista kunnista selkeästi pienin, väkiluku on n. 3500 
henkeä. Kunnassa ei ole toisen asteen oppilaitoksia, joten peruskoulun päättävät 

nuoret joutuvat hakeutumaan muille paikkakunnille jatkokoulutukseen.

Uuraisilla Ketään ei jätetä -hanketta on toteutettu yhdessä kunnan kanssa siten, että yrit-
täjyystalon valmentaja on tehnyt puolikasta työaikaa hankkeelle ja toista puolikasta kunnalli-
sena nuorisotyönä. Ideapajan yhteistyöverkostossa mukana on ollut myös monia kolmannen 

sektorin toimijoita. Ideapajan toimitilat ovat kunnan nuorisotilan yläkerrassa.
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TOIMINTA NUORTEN 

YRITTÄJYYSTALOISSA
Nuorten Yrittäjyystalojen toiminta muodostuu kolmesta toiminnosta, 
projekteista, koulutuksista ja Duuniringistä.

PROJEKTIT

Yrittäjyystalot tarjoavat tilan, välineistön ja valmennusta nuorten 
omaehtoisten projektien toteuttamiseen. Yrittäjyystalojen toiminnassa 
on tärkeää, että projekti-ideat kumpuavat nuorista itsestään ja he että 
saavat kokea tekevänsä omaa juttuaan itse, valmentajan tukiessa taus-
talta. Toki valmiitakin projekti-ideoita voidaan tarjota, joihin nuoret 
voivat halutessaan tarttua.

Yrittäjyystaloilla valmentaja ei anna suoria vastauksia tai ohjeista, 
miten projekti tulee tehdä, vaan ohjaa nuoria etsimään tietoa ja 
löytämään itse vastauksia kysymyksiinsä. Valmentajan rooli on toimia 
innostajana, tukijana, opastajana ja hänen tärkeimpiä tehtäviään on 
luoda yhdessä nuorten kanssa tiimiin luottamuksellinen ilmapiiri, 
yhteiset pelisäännöt ja tekemisen meininki. 

Ketään ei jätetä -hankkeen aikana Nuorten Yrittäjyystaloissa on 
järjestetty monenlaisia projekteja, joista suurin osa on ollut erilaisia 
tapahtumia. Yhteensä projekteja on toteutettu 44 ja niissä on toiminut 
266 hankkeen kohderyhmän nuorta. Lisäksi projekteissa oli mukana 
myös muita nuoria. Seuraavilla sivuilla esitellään muutamia esimerk-
kejä nuorten projekteista.

DUUNIRINKI JA TEHODUUNIRINKI

Duunirinki on nuorten tiimi, joka toimii aktiivisesti työllistääkseen 
itse itsensä ja kehittääkseen omaa osaamistaan. Käytännössä duuni-
rinki on työnvälitystä, jossa tiimi tekee itse myös töiden etsimiseen 
liittyvät toimenpiteet. Valmentajan ohjaamana Duuniringin tapaa-
misissa käsitellään omaa osaamista ja sen markkinointia, toteutetaan 
markkinointitoimenpiteitä työkeikkojen hankkimiseksi, kartutetaan 
työkokemusta erilaisten työkeikkojen kautta, tienataan rahaa ja reflek-
toidaan toimintaa oppeja keräten ja toimintaa kehittäen (kts. viereisen 
sivun kaavio).  

Duunirinkiläiset ovat muun muassa järjestäneet kahvituksia, 
siivonneet, hoitaneet lapsia, pesseet autoja sekä tehneet pihatöitä, 
postituksia, inventaarioita, kasvomaalauksia ja markkinointipromoo-
tioita. Työkeikkoja on tehty niin yksityisille kuin yrityksillekin.

Duunirinkiläiset tutustutetaan myös työelämän byrokratiaan, 
palkanmaksuun, työnantajien velvotteisiin, verotukseen, laskutuk-
seen, jne. Näin nuorille syntyy laajempi kokonaiskäsitys työelämän 
säännöistä ja lainalaisuuksista.

Ketään ei jätetä -hankkeen myötä Jyväskylässä Duuniringistä 
kehitettiin tuetumpi versio, Tehoduunirinki, jossa valmentajan rooli 
tukijana on suurempi ja tiimin kokoontumiset keskittyvät enem-
män työelämävalmiuksien, kuten oman osaamisen analysoimisen 
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ja työn hakemisen ympärille. Myös erilaisissa työpaikoissa vierailu 
ja tutustuminen kuuluu Tehoduuniringin ohjelmaan. Tuetummasta 
mallista huolimatta, myös tehoduunirinkitoiminnassa on tärkeää, että 
nuoret saavat myös kokemuksia työkeikoista, eikä tapaamisissa jäädä 
pelkkiin tutustumiskäynteihin ja kuivaharjoitteluun. 

Tehoduuniringin toiminnasta tehtiin opinnäytetyä Humanisti-
seen ammattikorkeakouluun v. 2009 (Honkala & Juntunen: TDUURI 
Tehoduuniringin käynnistäminen ja kehittäminen).

Duuniringin toimintaan osallistui hankkeen aikana yhteensä 22 
hankkeen kohderyhmän nuorta.

Duuniringin sovellusmuotoja

Hankkeen aikana duunirinkitoiminnasta on muokkautunut eri paik-
kakunnilla resurssien ja edellytysten mukaan erilaisia versioita. 

Ensimmäinen askel duunirinkitoiminnan käynnistämisessa on 
selvittää, mitä kautta laskutus- ja sopimusasiat hoidetaan. Helpoin 
tapa on etsiä paikallinen yhteistyökumppani, jonka kautta nämä asiat 
voidaan hoitaa. 

Muuramen Innola on tehnyt koko duunirinkihistoriansa ajan 
yhteistyötä Muuramen lukion osuuskunta Kisällin kanssa. Näin 
lukion yrittäjyysopiskelijat pääsevät myös harjoittelemaan sopimus- ja 
palkanmaksujen hoitamista käytännössä. 

Uuraisilla taas yhteistyökumppaniksi löytyi paikallinen 4H-yhdis-

tys, joka jo valmiiksi teki työnvälitystä nuorille. Tämän perinteisem-
mällä mallilla toimivan työnvälityksen rinnalle perustettiin siis duuni-
rinkitiimi, joka kantoi kokonaisvaltaisemmin vastuuta toiminnasta.

Muuramessa käynnistettiin jo edellisen hankkeen aikana Rota-
reiden tuella toteutettu vanhustyönprojekti, jossa Rotaryt maksoivat 
Duuniringin kautta nuorille palkkaa, kun he kävivät auttamassa 
paikallisia vanhuksia. Näin tukea saivat sekä nuoret että vanhukset 
mitä mainiommalla tavalla. Ideaan tarttuivat myös Uuraisten Yrittä-
jät, jotka toteuttivat vastaavan projektin Ideapajan nuorten kanssa. 
Yhteistyökuviot ovat olleet kaikkien osapuolten puolelta kiiteltyjä ja 
hedelmällisiä. 

KOULUTUKSET

Nuorten Yrittäjyystaloissa on järjestetty koulutuksia nuorten tarpeista 
lähtien. Usein nuorten koulutustarve on syntynyt projektien ja duuni-
rinkitoiminnan kautta. Hankkeen aikana on järjestetty mm. hygienia-
passi-, kesätyöhaku-, siivous- ja  tapahtuman järjestämisen koulutus-
ta. 

Hankkeen aikana järjestettiin nuorille koulutuksia yhteensä 5 kpl. 
Niihin osallistui yhteensä 81 nuorta, joista hankkeen kohderyhmää 
oli 22.

TULOS

•	 Palkan nostaminen

•	 Oppien kokoaminen ja  

toiminnan kehittäminen

•	 Lisäkouluttautuminen

VALMISTELUT

•	 Mitä töitä  

halutaan tehdä?

•	 Mitä töitä  

osataan tehdä?

•	 Miten ja mistä  

töitä hankitaan?

ACTION

•	 Töiden hankkiminen

•	 Oman osaamisen  

markkinointi

TOTEUTUS

•	 Töiden tekeminen 

käytännössä
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Yrittäjyystalojen toimintamuodot oli kehitetty jo Nuorten Yrittäjyys-
Talot -hankkeen aikana, Ketään Ei Jätetä -hankkeen aikana niitä so-
vellettiin ja suunnattiin erityisesti haasteellisessa elämäntilanteessa 
oleville nuorille. 

Hankkeen aikana vakiintuikin käsite KEJ-nuori, 
•	 jolla on/on ollut vaikeuksia perinteisessä kouluopetuksessa
•	 jolla koulu uhkaa jäädä kesken, käy koulua epäsäännöllisesti ja/

tai alisuoriutuu
•	 ”kouluallergikko”, joka on vieraantunut koulun tavoitteista ja 

normeista ja uhkaa jättäytyä myöhemmin myös jatkokoulutuk-
sen ulkopuolelle

•	 joka on ilman koulutuspaikkaa
•	 joka ei löydä töitä 
•	 jolla on / on ollut mielenterveysongelmia, oppimisvaikeuksia, 

tarkkaavaisuushäiriöitä tai päihteiden ongelmakäyttöä
•	 jolla on kaveripiirissä ongelmia (kavereita ei ole tai sosiaalinen 

kanssakäyminen on vaikeaa)
•	 joka purkaa energiaansa epäsosiaalisesti, aggressiivisesti, vahin-

gollisesti tai muuten häiritsevästi
•	 jolta puuttuu aloite- ja/tai empatiakyky sekä joustava asenne
•	 jolla ei meinaa olla rohkeutta osallistua mihinkään
•	 jolla on riski jäädä yhteisöjen ulkopuolelle esimerkiksi maahan-

muuttajataustan tai ujouden vuoksi

Nuorten ryhmiä ei kuitenkaan rajattu pelkästään KEJ-nuorille 
kahdesta syystä:

1. Toimittaessa KEJ-nuorten parissa, on heillä yleensä uskon 
puutetta omiin kykyihinsä tai mahdollisuuksiinsa tehdä itse. Siksi 
olisi tärkeää, että projektiryhmissä on myös aloitteellisempia nuoria, 
joiden innostus ja tekemisen meininki houkuttelee varovaisemmatkin 
nuoret mukaan toimimaan.

2. Erityisnuoret ovat mitä todennäköisimmin leimaantuneet 
vaikeiksi tapauksiksi jo ennestään. Yrittäjyystalotoiminnan lähtökohta 
on, että jokaiselle nuorelle tarjotaan hänen itsensä kokoisia haasteita 
leimaamatta ketään haasteelliseksi tai edistyneeksi.

KEJ-NUORTEN INNOSTAMINEN MUKAAN

Jo hanketta suunniteltaessa tiedostettiin, että kej-nuorten löytäminen 
ja innostaminen mukaan toimintaan tulee olemaan haasteellista, sillä 
toisin kuin aloitteellisemmat nuoret, he harvoin kävelevät ovesta sisäl-

le ja pyytävät päästä toimintaan mukaan. Yrittäjyystalon valmentajat 
tekevätkin tiivistä yhteistyötä mm. koulujen henkilökunnan sekä nuo-
risotoimen kanssa nuorten löytämiseksi. Äänekoskella ja Uuraisilla 
nuorten innostaminen mukaan oli helpompaa, sillä yrittäjyystalojen 
valmentajat toimivat puolet työajastaan nuorisotilatyössä ja olivat si-
ten jo valmiiksi tekemisissä nuorten kanssa.

Kaikkiin nuoriin pätee sama sääntö: lähteäkseen mukaan yrittä-
jyystalon toimintaan, heidän  tulee nähdä toiminnasta olevan jotain 
hyötyä itselleen. Nämä hyödyt vaihtelevat laajaltikin, mutta nuorille 
tehty kysely osoittaa suurimpien motivaattoreiden olevan käytännössä 
aina hauska porukka, jossa saa toteuttaa itse omia ideoitaan. Tämän 
lisäksi moni etenkin aloitteellisimmista nuorista tiedostaa työelämä-
taitojensa kehittymisen, mutta ne tulevat lähes poikkeuksetta edellä 
mainittujen tekijöiden jälkeen.

Kej-nuoret ovat usein lähtökohtaisesti epäileviä ja varovaisia, 
joten heidän innostamiseen mukaan tarvitaan monesti muitakin 
houkuttimia, kuten vapaata koulusta projektin toteuttamisen aikana, 
hyväksiluettuja opintoja, pizza-iltoja tai palkkaa tehdystä työstä. 
Nuorten innostuessa toiminnasta he kyllä pysyvät mukana myös 
muista syistä, mutta alkuhoukutuksen on hyvä olla selkeä ja konkreet-
tinen hyöty nuorelle itselleen.

VALMENTAJAN ROOLI TUKIJANA JA LIIMANA

Toimittaessa pääsääntöisesti kej-nuorista koostuvien ryhmien kanssa, 
on valmentajan rooli toiminnan tukijana keskeisempi kuin jo valmiik-
si aloitteellisten nuorten kanssa. Aktiivisten nuorten kanssa valmenta-
jan rooli on lähinnä ohjaava ja innostava ja toiminnassa tärkeintä on 
itse projekti, jonka kautta nuoret oppivat uusia taitoja ja saavat arvo-
kasta kokemusta. Kej-toiminnassa valmentaja on usein liima, joka pi-
tää ryhmää ja toimintaa koossa.

KEJ-nuorten kanssa toiminnan näkyvät tavoitteet ovat matalam-
malla ja askeleet ovat hitaampia, mutta yksilöiden kannalta paljon 
merkityksellisempiä. Ryhmän luottamuspääoman rakentamiseen on 
käytettävä paljon aikaa ja nuorten kanssa tehdään paljon muitakin 
asioita kuin vain projektia. Kuten eräs valmentaja asian kiteytti, Kej-
nuorten kanssa itse projekti on eräässä mielessä oheistuote, paljon 
oleellisempaa on vahvistaa nuorten uskoa itseensä, omiin kykyihinsä 
ja mahdollisuuksiinsa, tukea heitä innostumaan ja luoda toivoa. 

KETÄÄN EI JÄTETÄ 

-TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET
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KEJ-nuori 
on nuori,

•	 jolla on/on ollut vaikeuksia  

perinteisessä kouluopetuksessa

•	 jolla koulu uhkaa jäädä kesken, käy 

 koulua epäsäännöllisesti ja/tai alisuoriutuu

•	 ”kouluallergikko”, joka on vieraantunut  

koulun tavoitteista ja normeista ja uhkaa jättäytyä 

myöhemmin myös jatkokoulutuksen ulkopuolelle

•	 joka on ilman koulutuspaikkaa

•	 joka ei löydä töitä 

•	 jolla on / on ollut mielenterveysongelmia,  

oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä  

tai päihteiden ongelmakäyttöä

•	 jolla on kaveripiirissä ongelmia (kavereita ei  

ole tai sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeaa)

•	 joka purkaa energiaansa epäsosiaalisesti, aggressiivi-

sesti, vahingollisesti tai muuten häiritsevästi

•	 jolta puuttuu aloite- ja/tai  

empatiakyky sekä joustava asenne

•	 jolla ei meinaa olla rohkeutta osallistua mihinkään

•	 jolla on riski jäädä yhteisöjen ulkopuolelle esimer-

kiksi maahanmuuttajataustan tai ujouden vuoksi
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Boffaus -projekti Kuukan Kilvet sai alkunsa nuorten omasta ideas-
ta. Nuorilla oli kokemusta lajista jo useamman vuoden ajalta, mutta 
omassa kunnassamme boffauksen harrastaminen ei ollut mahdollis-
ta ja tähän pojat toivoivat muutosta. Kokemuksensa ansiosta nuorilla 
oli mahdollisuus myös välittää tietoaan ja osaamistaan eteenpäin, jo-
ten idea kiteytyi nopeasti boffaus-kerhoksi. Laajemmaksi tavoitteeksi 
muodostui uuden ja perinteisistä lajeista poikkeavan harrastusmah-
dollisuuden tuominen Uuraisille. 

Nuoret olivat innolla mukana suunnittelemas-
sa ja luomassa projektia. Teimme poikien kanssa 

Mahis-
rahahake-
muksen, sillä 
aseiden valmistus 
vaati tarvikehankintoja. 
Positiivisen päätöksen 
saatuamme ryhdyimme 
heti mainostamaan 
kerhoa, tosin melko 
pienimuotoisesti, joka 
näkyikin alussa osallis-
tujien vähyytenä. Pikku 
hiljaa esittelykäynnit 
paikallisissa tapahtu-
missa, sekä itse 
kerhotoiminta 
alkoivat puhua 
puolestaan ja uusia 
ja innokkaita boffaajia 
löysi tiensä kerhon 
tapaamisiin. 

Vaikka nuorilla 
olikin pitkä kokemus 
boffauksesta, oli kerhon 
ohjaajana toimiminen 
heille uusi kokemus. 
Ohjaajan roolista 
puhuttiinkin nuorten 
kanssa paljon. Heidän 

mielestään oli hankalaa 
malttaa ottaa pari askelta 
taaksepäin toimintaa 
seuraamaan, olivathan 
he tottuneet tähän asti 
osallistumaan ja ”pitämään 
hauskaa” ja tämä sama 
into oli pitänyt heidät lajin 
parissa jo vuosia. 

Alkuhanka-
luuksista huoli-

matta nuoret 
osasivat 

hoitaa kerhon 
ohjaamisen hienosti, vuo-
roja vaihdellen. Kerhon 
huippukohta oli ehdotto-
masti kevään viimeinen 
kokoontuminen, jolloin 
menimme luontoon 
testaamaan opittuja taitoja. 
Boffaus ulkona, metsämai-
semissa kivien ja kantojen 
seassa antoi oikeanlaisen fiiliksen. Välillä pidimme taukoa, paistoim-

me makkarat nuotiolla, juttelimme niitä näitä ja sitten taas 
aseet käteen ja menoksi. Päivän aikana 

huomasi, kuinka hyvin po-
rukka olikaan hitsautunut 

yhteen. 
Projekti oli kokonai-

suudessaan menestys. 
Hienointa oli, että boffaus-kerhon toiminta jatkuu kunnan kerhotoi-
mintana ja edelleen nuorten itsensä ohjaamana, aikuisten tukiessa 
taustalla. Tai kuten nuoret itse sanoivat: ”Oli kiva päästä liikkumaan, 
juoksemaan ja mätkimään. Saatiin itse vaikuttaa kaikkeen toimintaan 
ja rahojen käyttöön ja saatiin pitää hauskaa ja nauttia samalla lajin 
opettamisesta. Ohjaaminen oli hauskaa hommaa, hienoa että voimme 
jatkaa kerhon pitämistä.”

Anne Jokiranta

Boffaus-projekti 

Kuukan Kilvet:

Neljä poikaa 13-16v 

Harrastajia harjoituksissa  

7-15 henkilöä

Projektille myönnettiin Nuorten  

Akatemian Mahis -avustus

Ryhmän toiminta jatkuu  

Mahis-projektin jälkeenkin

KUUKAN KILVET

BOFFAUS

Boffaus on kamppailulaji, 

jossa taistelut käydään 

pehmustetuin asein, joita 

kutsutaan boffereiksi (engl. 

boffer, badded weapons). 

Aseilla on mallina yleensä 

jokin keskiajalla käytetty 

ase, mutta turvallisuuden 

vuoksi aseet eivät ole 

täysin identtisiä kopioita 

(pehmusteet tekevät niistä 

paksumpia).Tarkoituksena 

on siis keskiaikaisten taiste-

luiden mallinnus, 

mukana myös ympäristö 

sekä vaatetus.

En olis ikinä uskonu, et me 

saadaan lupa tehä tää!””

Saadaanks me 

ite tehä?””

kuva
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Nuorten Kesätyömessut -projekti toteutettiin yhteistyössä Pohjoisen 
Keski-Suomen Oppimiskeskuksen, tuttavallisemmin POKE:n, kanssa. 
Järjestäjänä toimi POKE:n kaupan- ja hallinnonalan kahdeksan opis-
kelijan tiimi, jotka saivat projektin myötä mahdollisuuden oppia toi-
mimalla ja sekä tietenkin opintosuorituksia. 

Nuorten suunnittelun ja käden jälki näkyi Kesätyömessujen alusta 
loppuun. Tiimiläiset suunnittelivat tapahtuman sisällön, neuvottelivat 
messuille yritykset mukaan sekä hankkivat tapahtumalle sponsorit. 
POKE:n somistajakurssin opiskelijat huolehtivat messualueen sisus-
tuksesta. Tapahtumapäivänä nuoret ylläpitivät kahviota sekä juonsivat 
ja vastasivat oheisohjelmasta.

Messuilla paikalliset yritykset, yhteisöt ja Äänekosken kaupunki 
esittelivät sekä kesätyöpaikkojaan että tulevaisuuden töitä perus-
koulun päättäville sekä toisella asteella opiskeleville nuorille. Myös 
opintojen ohella tehtäviä töitä oli tarjolla. Lisäksi Ääneseudun Työ- ja 
Elinkeinotoimisto järjesti tapahtuman yhteydessä puoli tuntia kestä-
vän työnhakuinfon kaikille äänekoskelaisille nuorille.

Oheisohjelmaksi projektitiimi järjesti arpajaisten, tietovisailun 
ja koriskilpailun lisäksi myös erilaisia ammatteja esittelevän muo-
tishown. Yleisöä viihdyttämään oli pyydetty myös paikallinen The 
Noise -yhtye.

Messut vilisivät uteliaita nuoria kävijöitä koko päivän ja esitte-
lypisteet olivat kiireisiä. Nuoret olivat kiinnostuneita kesätöistä jopa 
siinä määrin, että eräältäkin esittelijältä loppuivat rekrytointipaperit jo 
puolessa välin päivää. Yritysten edustajat kiittelivät kävijöiden aktiivi-
suutta tulla tiedustelemaan toiminnasta. 

Kyseltäessä nuorilta mielipidettä messuista he kehuivat tapahtu-

maa erityisesti siksi, 
että se tarjosi mah-
dollisuuden kysellä 
yrityksen edustajilta 
kasvotusten asioista 
eikä nimettömänä ne-
tin kautta tai puheli-
mitse. Nuoret kokivat, 
että töitä oli helpom-
paa hakea, kun pystyi 
itse tiedustelemaan 
mahdollisuuksista. 
He toivoivat tällaisille 
messuille jatkoa tule-
vaisuudessakin.

Kysyttäessä 
messutiimiltä syytä 
projektiin mukaan 
lähtemiseen vastasi-
vat monet virnistäen, että tästä saa tunteja vapaaksi ja opintoviikon 
korvatuksi. Näiden syiden ohessa oli motivaationa tunne siitä, että 
saa aikaiseksi jotain suurta, pääsee toimimaan ja oppii uusia asioita 
ja taitoja. Nuoret listasivatkin oppineensa niin yhteistyötaitoja kuin 
neuvottelua “tärkeämpien ihmisten” kanssa. 

Tiimiä nuoret kuvailivat yhteistyökykyiseksi ja innostuneeksi. 
Kaikki tunsivat toisensa ja ilmapiiri oli rento. 

Merja Arffman

Nuorten 

Kesätyömessut

18.2.2009 Äänekosken Painotalolla

Projektissa mukana 15 
15 – 21 vuotiasta nuorta

Messuilla kävi 315 nuorta ja 25 aikuista

Näytteilleasettajia messuilla 
oli yhteensä 15

NUORTEN 

KESÄTYÖMESSUT 2009
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Koko projekti alkoi siitä, kun opettajamme kertoi, että osalla opiske-
lijoista olisi mahdollisuus alkaa järjestämään tapahtumaa. Projekti 
kuulosti mielenkiintoiselta, joten lähdin mukaan. Tapailimme usein 
Voimavirran valmentajan kanssa ja pian kokouksiimme liittyi muita-
kin nuoria. Porukalla ka-
sasimme isomman tiimin, 
jotka tulivat sitten töihin it-
se tapahtumaan. 

Tapahtumaa varten piti 
meilailla ja soitella eri ihmisille; 
piti hankkia bändit, PA, luvat 
yms. Tapahtumapaikkana oli 
Telakkakadun koulu Äänekoskella. Vierailimme koulullakin ennen 
tapahtumaa muutamaan otteeseen, tutustumassa taloon, juttelemassa 

rehtorin kanssa 
ja mainostamas-
sa tapahtumaa. 
Kaikki valmiste-
lut sujuivat hyvin 
ja aikataulussa, 
vaikka yhden 
bändin tilalle 
pitikin viime 
hetkillä etsiä 
korvaaja. 

Tapahtuma-
aamuna oli 
iloinen mieli 
ja odotukset 
hyvästä tapahtu-
masta. Olimme 
aamupäivästä 
pienellä porukal-
la koristelemassa 
ja järjestele-
mässä koulua 
ja myöhemmin 
saapui isomman 

tiimin nuoria 
auttamaan. 
Tytöt tekivät 
sämpylöitä 
kotitalousluo-
kassa ja pojat 
olivat kanta-
massa PA:ta. 
Soundcheck 

-ajat vä-
hän 
myö-

hästyivät, 
mutta tapah-
tuma pääsi 
alkamaan 
hyvissä ajoin 
STB -yhtyeen 
soitolla. 

Ilta jatkui 
hyvin, ja 
vuorotellen 
jokainen bändi kiipesi lavalle. STB:n jälkeen soitti Hypovolemia- bän-
di, ja sitten RokkiBreikki -luokan bändi. Koska tapahtuma oli lähellä 
opistoamme oli RB:llä fanijoukkonsa mukana. Illan viimeisimpinä 
soittivat "pääesiintyjät", kauempaa tulleet ja maksetut bändit, Pihtipu-
taalta kotoisin oleva Dreadful ja Tampereelta tullut Mischa. 

Tapahtuman jälkeen kuului hommiimme vielä siivoilua ja järjes-
telyä, mutta sen teimme hyvillä mielin, koska tapahtuma oli onnis-
tunut loistavasti. Kun koulu oli siivottu, pääsimme kotiin väsyneenä, 
mutta tyytyväisenä. 

VoimaVirtaRockin järjestäminen oli minulle uusi kokemus, josta 
tykkäsin kovasti. Oli hienoa järjestää oikea tapahtuma ja tietää, mitä 
homma on, mistäs sitä tietää, vaikka tulevaisuudessa tekisin työkseni 
jotain tällaista. Oli kiva tehdä koulujuttuna jotain tällaista, joka ei ole 
sitä tylsää koulunpenkillä istumista, vaan oikeasti mielenkiintoista 
tekemistä.  

Riitta

VoimaVirtaRock2009

Nuorten bänditapahtuma, 

jossa esiintyi viisi yhtyettä.

Projektissa mukana 28 

15-20 vuotiasta nuorta

Tapahtumaan osallistui 51 nuorta

Projekti sai tukea Nuorten 

Akatemian Mahis-ohjelmasta

VoimaVirtaRock2009 –tiimille 

vuoden Mahis-ryhmä -tunnustus

Nuorten Akatemia myönsi Vuoden 

Mahis-ryhmä 2009 -kunniamaininnan 

VoimaVirtaRock –projektille. 

Tapahtuman järjestelyissä mukana 

olleet nuoret pääsivät ohjaajineen 

24.3.2010 pidettävään 

”Homma-gaalaan” Helsinkiin, 

jossa palkittiin vuoden ansioituneet 

Mahis - ja  Hommaryhmät.

VOIMAVIRTAROCK 2009

Kivointa oli, kun sai tehdä 

itse isoja juttuja. En olisi 

uskonut, että pystyn tähän.”
”
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GRAFFITILEIRI 2011
17-vuotias Axel oli maalannut graffiteja muutaman vuoden. Nuori 
mies oli hyvin innostunut harrastuksestaan, ehkä liiankin, sillä hän jäi 
kiinni luvattomalle paikalle maalamisesta. Tilanne eteni sovittelutilai-
suuteen, jossa yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa syntyi idea 
järjestää graffitileiri nuoremmille ja aloitteleville maalaajille.

Axelin isä halusi tukea poikansa harrastusta ja projekti-ideaa ja 
auttoi häntä valmistelemaan tukihakemuksen Nuorisovaltuustolle, 
joka jakoi avustuksia nuorten projekteille. Leirihankkeelle myön-
nettiin tukea ja valmistelut lähtivät nopeasti käyntiin yrittäjyystalon 
valmentajan tuella.

Leirivalmisteluja

Yhdessä kaverinsa ja valmentajan kanssa Axel mietti 
leirin ohjelmaa, sen vaatimia hankintoja, leiripaikkaa, ajankohtaa, oh-
jaamista ja markkinointia. Valmentaja seurasi ilahtuneena sivusta toi-
meliaiden ja innostuneiden nuorten tekemisen meininkiä. Oli selvää, 
ettei pojilta puuttunut intoa tai reippautta, tekemistä piti vain välillä 
ohjata kysymysten kautta kulloinkin ajankohtaiseen suuntaan. 

Axel tarttui puhelimeen reippaasti, neuvotteli käytännönjärjeste-
lyistä ja suunnitteli leirin markkinointiin nuoria tavoittavia kanavia. 
Axelin tyttöystävä suunnitteli leirin mainosjulisteen, jota käytettiin 
myös markkinointiblogin pohjana. Myöhemmin blogiin lisättiin 
leiriltä otettuja kuvia. http://graffitileiri2011.blogspot.com 

Maalailun täyteinen 

leiriviikko

Viisipäiväinen leiri järjestettiin kesäkuussa 2011 Kiponniemen toi-
mintakeskuksessa ja sille osallistui neljä yläkouluikäistä poikaa. Säät 
suosivat leiriä koko viikon ja paikanpäällä olikin erinomainen tunnel-
ma poikien maalaillessa shortseissa teemaan sopivan musiikin soides-
sa taustalla. 

Maalaaminen, kuvien suunnittelu ja tekniikan harjoittelu oli tie-
tenkin leirin pääasia, mutta ohjelmaan kuului myös graffitikulttuuriin 

tutustumista elokuvien kautta, maalaamista koskevaan lainsäädän-
töön perehtymistä sekä tietysti uintia, saunomista ja pihapelejä.

Leirin päättyessä niin ohjaajat, leiriläiset kuin heidän vanhempan-
sa olivat erittäin tyytyväisiä. 

- Leiriläiset oppivat ja kehittyivät lerin aikana todella paljon ja 
lähtiessään he kyselivät, pidetäänkö leiri myös ensi vuonna, Axel 
muistelee. 

- Kaikki sujui muutenkin ongelmitta, mitään käyttäytymishäi-
riöitä tai muita ei ollut lainkaan. Vanhemmatkin kiittelivät kovasti 
hakiessaan lapsiaan leiriltä, Axel tiivistää tyytyväisenä.

Myös Kiponniemen toiminnanjohtaja oli tyytyväinen poi-
kien toimintaan ja innostui heidän maalauksistaan niin paljon, 

että pyysi poikia maalaamaan taideteoksen toiminta-
keskuksen huoltorakennuksen tuplaoviin. 

Opit talteen ja kohti uusia haasteita

Axel oli hyvin tyytyväinen leiriin ja sen lopputuloksiin. 
- Leiri meni todella hyvin ja ohjaaminen oli hauskaa. Tunsin itseni 
heti vanhemmaksi, kun ohjasin muita. Parasta oli nähdä, kun leiriläi-
set oppivat, Axel muistelee. 

Projektin aikana kohdatut haasteet nuori mies kiteyttää oppimi-
sen näkökulmasta. 

- Alkujärjestelyt tuntuivat aluksi vaikeilta. Tiedän nyt paljon 
enemmän, että miten ne pitäisi tehdä. Seuraavalla kerralla alkujär-

jestelyt eivät olisi enää niin vaikeita, kun 
tietäisin paremmin, Axel kiteyttää.

Leirin jälkeen Axel on jatkanut 
toimintaa aktiivisena graffitimaalauksen 
edistäjänä. Tällä hetkellä hän suunnittelee 

kaveriensa kanssa maalauksia erääseen Jyväskyläläiseen 
alikulkutunneliin. Kaupunki on luvannut myöntää luvat, maalausten 
luonnoksia vastaan. Graffitileirin järjestäminen myös ensi kesänä on 
Axelilla parhaillaan harkinnan alla.

Tarja Sovijärvi

””Seuraavalla kerralla alkujärjestelyt eivät olisi 

enää niin vaikeita, kun tietäisin paremmin.

””Parasta oli nähdä, 

kun leiriläiset oppivat.



16

Kaikki alkaa aina ideasta. Eräänä keväisenä päivänä minäkin sain sen: 
idean kerhosta. Olin harjoittelussa Muuramen kunnan nuorisotyössä 
ja ohjaajani kannusti minua miettimään jotain omaa ryhmää tai toi-
mintaa, joka lähtisi omista mielenkiinnon kohteista. Vastaus oli 
silloin selvä: animekerho! 

Ajatukseni oli siis kerätä yhteen saman har-
rastuksen omaavia ihmisiä, ei niinkään lähteä 
opettamaan ketään. Mainostelu koululla ja kylän 
raitilla riitti kokoamaan jo ensimmäiselle kerral-
le kahdeksan nuorta, jotka olivat innostuneita 
aiheesta anime ja manga. Kyselin heidän fiiliksiään 
ja kiinnostuksiaan aiheeseen ja sen ympärille 
rakentuvaan toimintaan. Ajatuksia tuli ja siitäpä 
se kerhoilu sitten lähti. Aloimme tapaamaan 
kerran viikossa aina niissä tiloissa, joissa se 
oli mahdollista ja joskus aurinko houkutteli 
myös pihamaalle.  

Kun harjoitteluni Muuramen kunnalla 
loppui, jatkoin kerhon vetämistä Nuorten 
Yrittäjyystalo Innolan KEJ-hankkeen suo-
jissa. Kesän alussa kerho järjesti Muuramen 
Kulttuuripäiville pienimuotoisen anime-
tapahtuman, jossa esiteltiin harrastusta 
tavaroiden, mini-luennon, leikkien ja 
cosplay-näytöksen avulla. Osallistujia 
ei ollut kovin paljon, mutta sitäkin 
mukavampi oli jälkeenpäin kuulla, 
että tapahtumasta oli pidetty. Myös 
kerholaiset olivat mielissään. 

Animekerho jatkui noin parin viikon 
välein olleilla tapaamisilla kesän ajan ja syksyyn 
mennessä joukkio oli kasvanut muutamalla uu-
della tyypillä, jotka tulivat Jyväskylän seuduilta.

Marraskuussa järjestettiin Halloween-
bileet. Ilta ja yö vietettiin minun vanhempieni 
kotona, koska muuta tilaa ei ollut. Kaikki olivat 
pukeutuneet cosplay/naamiais-asuihin ja muumiot, noidat, vampyyrit 
ja demoni-hovimestarit valtasivat tilan. Herkkuja ahdettiin Pleikkarin 
pelaamisen ja animen katsomisen välissä. Osa porukasta teki pienen 
valokuvaussession ulkona ja vielä kolmen maissa yöllä istuimme kaik-
ki olohuoneeseen katsomaan Disneyn Tuhkimo-elokuvan. Seuraava 
aamupäivä kului rattoisasti lastenohjelmia katsellen ja Afrikan tähteä 
pelaillen. Yhä kerholaiset muiste-
levat Halloweenia yhtenä parhaista 
kerho-kokemuksista.

Syksyllä kerholaiset innostuivat 
mahis-projektista ja rahat siihen 
saatiin. Ideana oli järjestää ”Japa-
nilainen iltapäivä Muuramessa”-
tapahtuma. Suuria suunnitelmia 
laadittiin, mutta toteutus jäi vasta 
seuraavan vuoden, 2010 puolelle. 

Kaikista haasteista, kuten ajan puutteesta ja pienestä innostuksen 
lopahtamisesta huolimatta saimme kokoon hienon tapahtuman. Siellä 
esi- teltiin Japanin kulttuuria niin ruokamaistiaisilla, kir-

jallisuudella kuin näytelmälläkin. Hieno päätös 
oli viimeisenä esiintyvät iaido-kamppailulajin 
mestarit, jotka todella toivat muinaista Japania 
esiin asuillaan ja bambumiekoillaan. Jälkipuin-
nissa kerholaiset kehuivat tapahtuman positii-
vista tunnelmaa, mutta harmittelivat pohjaan 

palaneita nuudeleita sekä ontunutta työnjakoa. 
Kaikki kuitenkin oppivat jotain ja olivat vakuut-

tuneita, että seuraava tapahtuma olisi 
vielä parempi!

Animekerhon elo jatkui myös 
koko vuoden 2010. Mukaan 
mahtui uusia ihmisiä, paljon ilon 
ja naurun pyrskähdyksiä, muuta-
mia surun ja tyytymättömyyden 

kaikuja sekä riiseittäin paperia ja tonneittain 
mustetta, kun taide pääsi joskus valloilleen. 

Tietenkin myös kasa DVD:itä ja muutama vanha 
videokasettikin kulutettiin. Aina tilaisuuden tullen 
animekerho on lähtenyt mukaan pienimpiin projek-
teihin kuten Muuramen kirjaston syyslomaviikon 
ohjelmaan mangapäivän muodosssa. 

Animekerho kokoontui myös kevään 2011. 
Joulutauon jälkeen Innolassa tavatessamme 

alkoi heti kuulumisten vaihto, nauru ja valitus 
cosplayn hankaluudesta. ”Cosplay on verta, 
hikeä ja kyyneleitä, mutta silti sitä pitää 
tehdä!” huudahti yksi.”Joo, cosplay ilman 
tuskaa on teeskentelyä!” jatkoi toinen. ”Ja 

Edward Cullen on keiju!” kuului kommentti, 
joka kirvoitti ilmoille naurun rämäkän. Niin 

jutustelu jatkui heittelehtien aiheesta kolmanteen. 
Muutamien kynät sauhusivat ja ohjaaja yritti parhaansa mukaan 
saada kommentteja tätä kirjoitusta varten...

”Tää on kutsuva paikka.”
”Ei maksa mitään, niin voi tulla kun haluaa ilman paineita.”
”Ei ole pakottava velvollisuus. Tulee, jos huvittaa.”
”Hullun maukasta!”
Ainakin nyt näyttäisi siltä, että animekerhon tarina jatkuu yhä. 

Kerho on monille henkireikä ja 
jopa tuki ja turva. Se ei ole pakko 
eikä velvollisuus. Se on paikka, 
jonne voi tulla ja jossa voi nähdä 
kavereita, jutella maailmasta, 
keskustella sarjoista, taiteilla, juoda 
teetä ja nauraa. Ennen kaikkea 
nauraa.

Kirsi Piippanen

ANIMEKERHON TARINA

Anime = Japanilainen animaatio

Manga = Japanilainen sarjakuva

Cosplay = Harrastus, jossa pukeudutaan manga-, 
anime-, sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmoiksi. 

Suurin osa cossaajista valmistavaa asunsa itse.
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Aurinko paistaa kirkkaasti Muuramen kirjaston ikkunoista sisään, 
kun odottelen erään tietyn nuoren saapumista. Seisoskelen tiskin lä-
heisyydessä, että hän huomaisi minut heti astuessaan sisään. Hetken 
päästä kuulenkin iloisen tervehdyksen oviaukosta ja kengät kopisten 
suuntaamme kirjaston lastenosaston ”sohvanurkkaukseen”.

Maria Korhonen (18v.) on iloinen ja energinen lukiolainen, jonka 
haaveissa välkkyvät opiskelu englannin kielen, kirjojen tai museoiden 
parissa. Ulkomaat, etenkin Iso-Britannia, kiinnostavat suunnattomas-
ti ja opiskelu sekä työt Englannissa ovat Marian suurimpia haaveita. 
Anime- ja mangaharrastus alkoivat hänellä jo 7.luokalla, cosplay tuli 
mukaan myöhemmin. Aiheesta kysyminen kirvoittaa meitä molempia 
listaamaan omia suosikkejamme ja unohdumme hetkeksi juttelemaan 
Narutosta ja kumppaneista.

Animekerhoon Maria eksyi lukion seinällä roikkuneen mainok-
sen ansiosta. Kerhoon lähtemisen syynä oli toisten alan harrastajien 
löytäminen. ”Onko muitakin?” Maria oli ihmetellyt nähtyään mainok-
sen. Hän kertoo ensimmäisen kerran olleen mukava, vaikka tunsikin 
itsensä hiukan ulkopuoliseksi jo muutaman kerran kokoontuneiden 
nuorten seurassa. Onneksi kerhon välitön ja avoin ilmapiiri imaisivat 
mukaansa ja seuraavissa kokoontumisissa jutustelua riitti. 

Maria on kuulunut animekerhoon kohta kaksi vuotta eli koko sen 

”eliniän” ajan ja ollut mukana monessa tempauksessa ja tapahtumassa. 
Mikä sinne vetää melkein joka viikko? ”Ihmiset”, kuuluu varma vas-
taus. Mikä on ollut parasta? ”Trivial Pursuit!” Maria nauraa ja jatkaa 
sitten listaa Halloween-bileillä, kesän uimaranta- ja puistotapaamisilla 
sekä ”dorkilla hetkillä”, joita kerhossa vietetään hyvinkin usein. Ker-
hon vapautunut tunnelma saa jakamaan järjettömiäkin juttuja, joille 
nauraa räkätetään yhdessä.

Aikaisemmin Maria ei ollut kiinnostunut kerhotoiminnasta ja 
se tuntui vieraalta, siksi animekerhosta saadut eväät ovat tärkeitä. 
Maria myöntää oppineensa ryhmätyöskentelyä ja muiden huomioon 
ottamista sekä muutenkin kerhomeininkiä. Omat mielipiteet ovat 
Marialle tärkeitä, siksi hänestä on hienoa, että niitä on saanut tuoda 
esiin kerhossa. Muut ovat kuunnelleet ja kunnioittaneet niitä.

Kun kysyn, aikooko hän jatkaa kerhossa käymistä, Maria hymäh-
tää hiukan ja vastaa käyvänsä vielä tämän kevään. Sitten jalat vievät jo 
muualle, suureen maailmaan. Pyydän häntä vielä kuvaamaan anime-
kerhoa yhdellä sanalla. Hetken mietittyään hän tokaisee: ”Spontaani”. 
Kello on puoli kaksi ja aurinko paistaa edelleen. Kengät kopisevat ja 
ovi aukeaa kirkkaaseen iltapäivään. Lukiolaisella on jo kiire kirjojen 
pariin.

Kirsi Piippanen

KERHOON KENGÄT KOPISTEN 
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Lukiota käyvä Antti lähti aikanaan mukaan duunirinkitoimintaan sii-
tä yksinkertaisesta syystä, että hän halusi tienata rahaa. Duuniringin 
kautta hän teki talvisin lumitöitä, kesäisin pihojen kunnossapitoa. Ke-
säksi 2009 Antti kuitenkin keksi kavereineen uudenlaisen idean.

- Minun oli tarkoitus mennä autopesulaan töihin, mutta koska se 
ei onnistunutkaan, niin siitä sain idean omasta autopesulasta, Antti 
kertaa projektin syntyvaihetta.

Antti ryhtyikin kavereineen tuumasta toimeen ja selvitteli, miten 
pesulaprojekti olisi käytännössä mahdollista toteuttaa. Sopivan pesu-
paikan löytäminen vaati ympäristö- ja lupa-asioiden sekä viemäröin-
nin selvittelyä, mutta lopulta säädökset täyttävä paikka löytyi paikal-
lisen K-marketin takapihalta, jonka poikien projektista innostunut 
kauppias lupasi pesulakäyttöön mielellään. 

- Paikallinen autokorjaamo lähti myös sponsoriksi projektiin. 
Heidän avustuksellaan hankittiin väliseistö ja pesuaineita, Antti 
kertaa.

Puskaradio ja Chevrolet

Pojat mainostivat pesulaansa paikallis-
lehdessä sekä mainosständillä kaupun-
gin päätien varressa. 

- Niin ja meillä oli useimmiten 
isän Chevrolet parkissa siinä kaupan 
pihassa. Se houkutteli paikalle ihailijoita, joista osasta tuli sitten myös 
meille asiakkaita, Antti muistelee.

- Tärkein markkinointikeino meille oli kuitenkin hyvä työn jälki 
ja siitä kantautuva puskaradio. Emme mainostaneet, että olisimme 
tarkempia kuin muut, vaan yksinkertaisesti olimme sitä ja asiakkaat 
puhuivat puolestamme. Opimme, että hyvin tehty työ myy aina itsen-
sä, Antti kertoo tyytyväisenä.

Asiakkaita alkoikin lipumaan kaupan takapihalle jonoksi asti ja 
pojat saivat pitää reipasta pesuvauhtia yllä. Valituksia he eivät työs-
tään koskaan saaneet ja muutamat lipsahduskohdista tulleet huomau-
tuksetkin korjattiin nopeasti. 

- Pidimme pesulaa auki pääsääntöisesti kolme päivää viikossa. 
Porukalla homma sujui hyvin, eikä mitään pahempia kinoja tullut, 
Antti muistelee.

Paperitöitä valmentajan tuella

Projektin tulos oli odotettua parempi ja se jaettiin kolmen pesupojan 
kesken tehtyjen töiden mukaan. Kirjanpidossa ja palkanlaskennassa 
poikia auttoi Innolan valmentaja, joka myös opasti heitä hinnoittelun 
suunnittelussa. 

- Valmentajassa parasta oli se, ettei hän tyrkyttänyt neuvoja tai 
kertonut suoraan miten mikäkin tehdään. Hän kysyi aina ensin 
duunirinkiläisiltä, että mitä me halutaan tehdä ja antoi ideaan suun-
taviivoja, mutta ei määrännyt miten asia tulee tehdä, Antti kiittelee 
valmentajaa. 

- Eikä se varmasti olisi edullista jos määräisi, koska se vain ärsyt-
täisi, eikä innostaisi nuoria, toteaa Antti.

Oppeja matkan varrelta

Kesän pesulaprojekti opetti pesupojille paljon, joista tärkeimpinä 
Antti listaa asiakaspalvelun, hyvän työmoraalin merkityksen, rohkeu-
den kysyä sekä ihmisiin suhtautumisen. 
- Ihmisiin kannattaa asennoitua sillä tavalla, että kaikki tuttavuudet 
ovat hyviä juttuja. Sponsseja oli helpompi kysyä ja pesupaikkakin jär-

jestyi helpommin, kun oli niiden 
ihmisten kanssa jutellut ennen-
kin, Antti avaa.

- Asiakaspalvelussa pitää 
lähteä siitä, mitä asiakas saa. Jos 
pesuprojektissa emme olisi suhtau-
tuneet asiakkaisiin oikein, ei meillä 

olisi ollut kauaa asiakkaita, toteaa 
Antti. 

- Jos on tekijän asenne ja hoitaa hommansa hyvin, niin sillä 
pääsee pitkälle, Antti tiivistää.

Nuoret vastuullisina järjestäjinä

Kysyttäessä Antin mielipidettä nuorten kyvystä kantaa vastuuta ja olla 
aktiivisia toimijoita, on Antilla selkeä mielipide. 
- On ihmisarvon alentamista, jos ajatellaan, etteivät nuoret kykene 
kuin keräämään roskia tapahtuman päätteeksi. Nuorilta ei puutu älyä, 
vaan tietoa miten esimerkiksi tapahtuma järjestetään. Ei voi sanoa, 
ettei joku pysty, jos hänellä ei ole tietoa, miten asia tulisi hoitaa. Asia 
korjataan sillä, että haetaan tarvittava tieto tai saadaan sitä esimerkik-
si Yrittäjyystalolta, Antti toteaa.

- Mekin sanoimme heti alussa rehellisesti kaikille, ettemme tiedä 
mitä tästä tulee, mutta halumme tehdä ja kokeilla oli kova ja se var-
masti myös näkyi meistä, Antti pohdiskelee.

- Nuorille ei tietenkään tule antaa liikaa vastuuta, jota he eivät 
sitten pysty kantamaan. Yrittäjyystalo antaa vapautta tehdä ja ideoida. 
Siinä on se turva, että jos ei hanskaakaan, niin taustalla on se valmen-
taja tukemassa ja auttamassa, Antti kiteyttää.

Tarja Sovijärvi

PESUPOJAT

”
”On ihmisarvon alentamista, jos ajatellaan, etteivät 

nuoret kykene kuin keräämään roskia tapahtuman 

päätteeksi. Nuorilta ei puutu älyä, vaan tietoa 

miten esimerkiksi tapahtuma järjestetään.
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Muistan kun kävin ala-asteikäisenä koulullamme kuukausittain jär-
jestettävässä Kids’ Action Night -lasten tapahtumassa, jota organisoi 
Kuokkalan Kotiseurakunta. Menimme sinne aina tutun kaveriporu-
kan kanssa ja se oli kuukautemme kohokohta. Tapahtuman yläikäraja 
oli 13 vuotta ja tämän jälkeen keksimme liittyä vip-
peihin, eli nuorten ryhmään, joka auttaa Kids’ Action 
Nightin järjestelyissä ja toteutuksessa. Ja tämä on ol-
lut aivan upeaa!

Viime lokakuussa tuli uusi tilaisuus Yrittäjyystalon ja 
Kotiseurakunnan kautta meille vipeille: saimme järjestää 
jonkun oman jutun! Yhdessä päätimme että Halloweenbileet 
nuorisolle olisivat hauskat, ja siitähän se sitten lähti. Mietimme kaikki 
jutut läpikotaisin läpi. Miten hoidamme mainostuksen, ruuat, koris-
teet? Onneksi meillä on porukassa mukana niin monta valopäätä ettei 
tämä ollut ongelma ollenkaan. Kaikki saivat omat osa-alueet jotka 
sitten hoidettiin. Saimme myös raha-avustusta Kotiseurakunnalta, 
joka oli aivan huippua!

Projekti oli rehellisesti yksi hauskimmista asioista mitä olen saa-
nut tehdä. Hei, mitä itse sanoisit jos saisit suunnitella bileet parhaiden 
ystäviesi kanssa?

Oli ihanaa kun meitä 
tarvittaessa avustettiin ja 
ohjattiin – ja välillä muis-
tuteltiinkin joistakin asioista, 
mutta että saimme pääasiassa 
tehdä tämän aivan itse. Juhlista 
tuli etenkin meidän omannäköi-
set, ja toivottavasti nuorison mieleen.

Välillä tuli toki kavereiden kanssa erimielisyyksiä asioista, mutta 
niistäkiin päästiin yhteisymmärrykseen ja teimme myös kompromis-
seja. Juhlien lähentyessä alkoi hieman pelottamaan. Jos ihmiset eivät 
tykkäisikään, jos kukaan ei tulisikaan paikalle. Jos kaikilla olisikin 
tylsää. Kävimme kaikki mahdollisuudet läpi, ja myös ne jotka olivat 
vähän mahdottomampia. Mitä tekisimme jos sisälle rynnistäisikin 
norsu ja tuhoaisi kaiken?

Lopulta juhlat olivat ja menivät. Niitä en itse voi kuvailla mi-
tenkään muuten kuin sanomalla että aivan upeeta!  Oli mieleistä 
musiikkia, oli hauskaa tekemistä, oli hyvää ruokaa. Näitä ajatellessa 
tulee välillä ihan epäuskottava olo. Teimmekö me oikeasti sen? Miten 

me pystyimme tähän? Parasta oli totaalisen onnistumisen tunne, olin 
ja olen vieläkin ylpeä meistä kaikista!

Olen saanut tämän kautta tärkeitä taitoja. Tiedän mitä on erilais-
ten tapahtumien järjestäminen ja mitä kaikkea niissä pitääkään olla! 

Välillä pitää myös keksiä erilaisia varasuun-
nitelmia, jos jotkut asiat menevät 

pieleen. Tärkeintä on kuitenkin 
muistaa ettei kukaan ole täy-

dellinen ja mokia tulee aina 
– mutta elämä jatkuu.

Itse tulen opiskelemaan 
lapsi- ja nuorisoalalle joten tiedän että nämä kokemukset ovat minul-
le tärkeitä koko elinikäni aikana. 

Olen saanut myös uusia kavereita, ja se on ollut mahtavaa. Uudet 
ihmiset ovat aina tervetulleita elämääni! On hassua huomata, kuinka 
riippuvaiseksi sitä onkaan tullut koko tästä porukasta.

Olen kiitollinen siitä että olen saanut osallistua näihin kaikkiin 
mahtaviin juttuihin. Läheskään kaikki eivät saa tällaisia tilaisuuksia 
joten miksi heittää hukkaan? Saat kokemusta, uusia ideoita ja kaverei-
ta, mikäs sen parempaa.

Hirveän iloinen olen ollut myös kun tietää että nuoriso saa 
tehdä jotain tällaista. Meillä kaikilla on paljon ideoita, ajatuksia 

toteutettavaksi joten miksei myös käyttää niitä! Omasta mie-
lestäni juuri tällainen toiminta on tärkeää, koska näin nuoret 

pääsevät oikeasti vapaasti toteuttamaan omaa itseään ja 
oppivat siinä samalla. Tämä on tärkeää myös sosiaa-
listumisen kannalta, kukaan ei jää todellakaan yksin ja 
kaikkia kuunnellaan.

Toivon että saan tulevaisuudessa myös tehdä jotakin vastaavaa, 
sillä tämä toiminta vippiläisenä saa oloni tuntemaan tärkeältä ja hy-
väksytyltä. Tämä on täyttänyt elämääni ja kasvattanut minut, auttanut 
minua löytämään itseni ja omat vahvuuteni. Tuntuu että tämä on sitä 
mitä haluan tehdä, nämä ihmiset haluavat minut tänne ja tänne minä 
kuulunkin. Käteen jää rutkasti tarvittavia tietoja sekä taitoja ja kasa-
päin hauskoja muistoja! Kids’ Action Night ja vip-toiminta on nähnyt 
kasvuni ala-asteelaisesta tytöstä teini-ikäiseksi, ja siitä sitten nuoreksi 
aikuiseksi. Se on aina ollut osa elämääni ja tulee olemaan jatkossakin.

Senja

KIDSISTÄ VIPIKSI

””Tämä on täyttänyt elämääni ja kasvattanut minut, 

auttanut minua löytämään itseni ja omat vahvuuteni.

”
”Oli ihanaa kun meitä tarvittaessa avustettiin ja 

ohjattiin – ja välillä muistuteltiinkin joistakin asioista, 

mutta että saimme pääasiassa tehdä tämän aivan itse.
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MATKAN VARRELLA 

KOETTUA JA KUULTUA

Asemalla hengaillaan -projekti

Kolme Voimavirran nuorten ryhmää (yhteensä 20 nuorta 13-19 v.) järjestivät Suolahden Wanhalla asemalla koko perheen Asemalla 
hengaillaan -tapahtuman yhteistyössä nuoret Keitele-Museon ja kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Yleisö pääsi 
tapahtumaan lättähattujunalla ja päivän ohjelmassa oli korikiipeilyä, parkouria, ongintaa, arpajaiset, kahvila, bändejä ulkolavalla, 

poniratsastusta, kilpailuja ja taikuri. Tapahtumaan saapui 210 osallistujaa.

Maalaus-projekti

Uuraislaiset tytöt saivat kuvataideleirillä idean oman seinämaalauksen tekemisestä. Ideaa lähdettiin viemään eteenpäin 
valmentajan avustuksella ja vapaata seinää löydettiinkin nuorisotilan biljardihuoneesta. Tytöt suunnittelivat ja 

toteuttivat upean seinämaalauksen työtunteja säästelemättä ja työstä tuli todella laadukas ja upea!

Kahvista kolikoksi -projekti

Palokan nuorisotilan nuorista koottu tiimi pyöritti valmentajan tukemana nuorisotilalla kahvilaa. Nuoret suunnittelivat 
ja valmistivat kahvilan tarjoilut itse sekä pitivät kahviota auki parina päivänä viikossa. Nuorten kanssa laskettiin myös 

budjettia, sovittiin työvuoroista, mietittiin kahvion markkinointia ja hinnoittelua. 
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Parasta nuorten 

mielestä on ollut:
”Sai pitää hauskaa ja nauttia samalla lajin opettamisesta. 

Ohjaaminen oli hauskaa hommaa.”

”Porukassa toimiminen ja suunnittelu. Sekä uusien ihmisten 

näkeminen.”

”Muu porukka, rento meininki ja yhteinen kiinnostuksenkohde.”

”Se työllisti, antoi hieman lisätienestiä ja antoi mahdollisuuden ikään kuin 

perustaa yrityksen.”

”Kerhomme tapahtumien luominen ja toteuttaminen sekä ideat, joita toteutamme kun kokoonnumme.”

”Itsensä toteuttaminen ja omanlaiset projektit sekä hommien vaihtelevuus.”

”Se kun projektin lopussa näki sen tuloksen ja että sinne oikeasti tuli porukkaa. Oli mukava 

nähdä se että pystyy järjestämään jotakin noin kivaa ja mukavalla porukalla.”

”Ehdottomasti se, että sai itse toteuttaa oikeastaan KAIKEN! Ja hyvä että ohjaajalta sai silti apua ja tukea aina kun 

tarvitsi, ei meitä kuitenkaan hylätty oltu :) Ja ohjaaja kertoi aina hänenkin pointtinsa, että esim. toimisiko joku asia.”

”Parasta oli kun sai töitä, jolloin käyttörahan sai itse tienattua, eikä 

tarvinnut äitiltä pyytää.”

”Yhteishenki ja rento ilmapiiri, kaikki otetaan huomioon.”

”Oli hirmu ihanaa hauskaa, mahtavaa parasta! Toivottavasti 

saan osallistua tämmöiseen uudestaankin.”

Nuoret kertovat oppineensa:

•	 Projektin tekemistä

•	 Vastuunkantoa

•	 Markkinointia

•	 Ideointia ja luovuutta

•	 Ryhmätyötaitoja

•	 Sitä että aina kaikki ei mene 

suunnitelmien mukaan ja niistä 

virheistä oppimista

•	 Yhteistyöhalua ja lupausten 

kiinni pitämistä

•	 Sanomaan oman mielipiteensä 

asiasta

•	 Jos vain haluaa yrittää jotain, 

niin ei kannata luovuttaa

92% nuorista suosittelisi  

toimintaa muillekin.

81% nuorista lähtisi  

itse mukaan uudestaan.
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YRITTÄJYYSTALOJEN 

VALMENTAJAT
Yrittäjyystalojen toiminnan ytimestä löytyy joukko innokkaita val-
mentajia, jotka työskentelivät hankkeessa monipuolisesti niin nuor-
ten projektien ohjaajina, aikuisverkostotyön vauhtipyörinä kuin 
hankebyrokratian pyörittäjinäkin. Työsarka oli melkoinen puolikas 
työaika huomioon ottaen, mutta verkoston, kehittämisryhmien, pro-
jektipäällikön ja toisten valmentajien tuella määrä ei lannistanut al-
lensa, vaan siihen tartuttiin hyvillä mielin.

Valmentajat tulivat hankkeeseen hyvin moninaisista taustoista. 
Mukana on ollut niin nuorisotyön kuin kaupallisenkin puolen taustan 
omaavia. Erilainen kokemuspohja on valmentajien yhteisössä koettu 
rikkautena, sillä näin yhteisestä näkemyksestä on muodostunut laa-
jempi, kuin jos toimintaa olisi tarkasteltu pelkästään esim. nuoriso-
työn näkökulmasta. Yhteistä kaikille valmentajille on ollut into ja halu 

työskennellä nuorten kanssa sekä tahtotila edistää nuorten omaehtoi-
sen toiminnan mahdollisuuksia. 

Yrittäjyystalojen valmentajat kokoontuivat projektipäällikön joh-
dolla noin kerran kuussa yhteen. Valmentajien tapaamisissa käsiteltiin 
Yrittäjyystalojen kuulumisia, ajankohtaisia haasteita, yhteisiä toimin-
toja kuten Kehittäjät -kohtaavat päiviä sekä hankeraportointeja ja 
hankkeen kokonaistilaa. Näiden puolen päivän mittaisten tapaamisten 
lisäksi valmentajat kokoontuivat kahdesti vuodessa pariksi päiväksi 
yhteen paneutuen syvemmin niin menneen arviointiin kuin tulevan 
suunnitteluunkin. Valmentajat kokivat yhteiset kohtaamiset erittäin 
tärkeinä sekä voimaannuttavina ja yhteisten kohtaamisten toivotaan-
kin jatkuva hankkeen päättymisen jälkeenkin. 
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Olen toiminut Innolan nuorten valmentajana vuoden 2009 alusta läh-
tien eli nyt reilut kaksi vuotta. Taustani ovat Jyväskylän Tiimiakate-
mialta, mistä alunperin sain kipinän nuorten omaehtoisen toiminnan 
kehittämisestä. Mahdollisuus tällaisen työn tekemiseen tarjoutui In-
nolasta ensimmäisen lapseni äitiysloman loppumisen jälkeen.

Heti alussa Innolan toimintaan perehtyessäni huomasin, miten 
paljon nuoret ovat saaneet aikaan kun heille on annettu mahdollisuus 
ja tuki toimia itse. Nuorten ideoimat ja toteuttamat tapahtumat olivat 
Muuramessa onnistuneet hienosti puhumattakaan opeista ja kopeista, 
mitä matkan varrelta oli nuorille tekemi- sen kautta mukaan 
tarttunut. Erityisesti minua aloittavana 
valmentajana kiinnosti omaehtoisen 
ja mahdollisuuksia antavan toiminnan 
kehittämien KEJ-nuorille eli nuorille, jotka 
syystä tai toisesta tarvitsivat enemmän tukea 
matkansa varrella. 

Nuoriin tutustuessani totesin mukana ole-
van jo useita KEJ-nuoria. Oli mielenkiintoista 
nähdä, miten erilaisia KEJ-nuorten haasteet 
elämässä olivat. Toisten haasteet saattoi huomata etäänpääkin ja 
toisten haasteet elämässä kävivät ilmi vasta pidemmän tuttavuuden 
jälkeen. Välillä tuntuikin, että oli vaikeaa piirtää viivaa KEJ-nuorien 
ja ei KEJ-nuorien välille, koska suurella osalla nuorista oli ollut 
jotain ongelmia jossain kohti elämää. Huomasimme yhdessä muiden 
valmentajien kanssa että tärkeintä oli nuorten tukeminen hankalissa 
tilanteissa ja näin ollen suunnan valinta nuoren elämässä.

KEJ-nuorten kanssa työskennellessä kävi nopeasti selville, että 
nuoret kokivat palkitsevana ja innostavana omaehtoisen työskentelyn. 
Monikaan nuori ei ollut kokenut saavansa vaikuttaa omiin toimin-

toihinsa juurikaan. Iso osa koki, että heidän elämästään määräsi joku 
muu kuten vanhempi, koulu tai sosiaalityöntekijä. Omat projektit 
toivat selkeästi tunteen, että tämä on minun juttuni ja minun onnistu-
miseni ja että minäkin voin oppia ja osata.

Tärkeinä virstanpylväinä on jäänyt mieleen kaksi prosessia. 
Toisessa masennuksesta kärsivä nuori työllisti itsensä kesän ajaksi 
kahden muun nuoren kanssa oman projektin kautta ja sain näin uusia 
sosiaalisia kontakteja ja koki onnistumisen tunteita työssään. 
Toinen uskoa luova kokemus on ollut Muuramen Animekerho, jon-
ka alkuaikoina osallistujat olivat syrjäänvetäytyneitä ja monia oli kiu-

sattu ja eristetty muusta porukasta koulumaailmassa. 
Animekerhon kautta nuoret saivat kavereita ja 
rohkeutta olla oma itsensä. Lisäksi nuoret pää-

sivät kehittämään omia sosiaalisia taitojaan ja yh-
dessä tekemisen kautta toteutettiin myös hausko-
ja projekteja. Monille erittäin tärkeä kerho on nyt 

hankkeen loppuvaiheessa muuttunut vähem-
män tärkeäksi, koska elämään on tullut ker-
hon kautta uusia kavereita ja uutta tekemis-

tä. Kerho jatkuu vielä hankkeen loppuun päämääränään tehdä 
itsensä tarpeettomaksi.

Kaikenkaikkiaan matka KEJ-valmentajana on ollut täynnä iloisia 
hetkiä ja riemullisia haasteita. Paljon on opittu ja ihanille nuorille on 
löytynyt eväitä elämään. Olemme pyrkineet toteuttamaan Innolan 
missiota antaa nuorten unelmille siivet.

Tiina Mäenpää-Korhonen
valmentaja

Innola

NUORTEN UNELMILLE SIIVET

Uuraisten IdeaPajassa on hankkeen aikana toiminut kolme valmenta-
jaa. Oma taustani on nuorisotyössä, jota olen tehnyt monessa eri ym-
päristössä reilun kahdeksan vuoden ajan. Han- ketyö sen sijaan 
on ollut minulle uusi tuttavuus. 

Uuraisten kunta on panostanut hankkee-
seen niin, että valmentajalla on ollut kokoai-
kainen työaika, josta siis hankkeen työtä on ollut 
puolet ja kunnan nuorisotyötä puolet. Uurainen on 
pieni kunta ja työtä tehdään niin hankkeen kuin 
kunnan osalta pitkälti samojen nuorten parissa, 
joten molemmat osapuolet hyötyvät. 

 Nuorten kanssa toimiminen on aina yhtä 
antoisaa ja välitön palaute on taattu - niin hyvässä kuin pahassakin. 
Valmentajan työn hienoinpia hetkiä ovat olleet nuorten onnistumiset 
välillä pitkienkin vääntöjen jälkeen sekä nuorissa syttyvän innostuk-
sen näkeminen, kun he OIKEASTI haluavat saada homman toimi-
maan. Antoisaa on ollut myös seurata, millaista palautetta nuoret ovat 
antaneet itselleen, toisilleen sekä ohjaajalle. 

Haastellisinta on ollut saada nuoret vakuuttuneiksi siitä, että 
heillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa, tehdä ja toteuttaa heille tär-

keitä ja kiinnostavia asioita. Kommentit: “Ei täälä saa tehä mitään!” ja 
“Mikään ei kuitenka onnistu, ku ei aikuset anna lupaa!” tulivat alussa 
hyvin tutuiksi. Muutaman onnistuneen projektin jälkeen epäilykset 

kuitenkin hälvenivät ja nuorilta alkoi pulppuamaan 
loistavia ideoita ja niiden erinomaisia toteu-
tuksia.

Meille Ideapajassa nuori on ykkönen ja 
etenemme hänen ehdoillaan. Aikuinen 
mahdollistaja ja tukijana on parasta mitä 

nuori voi saada, silloin nuorella on 
joku joka kuuntelee ja antaa myös 
luvan erehtyä, sillä se ei ole vaaral-

lista, kaikesta oppii! Meitä valmentajia eivät sido opetus-
suunnitelmat, eivätkä ulkopuolelta asetetut tavoitteet. Meillä on upea 
mahdollisuus antaa nuoren toimia, olla tukena hänen etsiessään omaa 
polkuaan ja nähdä läheltä miten nuori muuttuu, kehittyy ja onnistuu!

Anne Jokiranta
valmentaja

Ideapaja

VALMENTAJA MAHDOLLISTAJANA 

”
”Valmentajan työn hienoimpia hetkiä ovat olleet 

nuorten onnistumiset välillä pitkienkin vääntöjen 

jälkeen sekä nuorissa syttyvän innostuksen näkeminen, 

kun he OIKEASTI haluavat saada homman toimimaan.

”
”Oli mielenkiintoista nähdä, miten erilaisia KEJ-nuorten 

haasteet elämässä olivat. Toisten haasteet saattoi 

huomata etäänpääkin ja toisten haasteet elämässä 

kävivät ilmi vasta pidemmän tuttavuuden jälkeen.
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Avoimessa nuorisotilatyössä on harvoin mahdollista tehdä työtä pien-
ryhmien kanssa. Nuorisotiloilla on työvuorossa 1-2 työntekijää ker-
rallaan ja nuoria käy tiloilla 50-80 henkilöä/ilta. Toimiessani puoliksi 
Äänekosken kunnan tilatyössä ja puoliksi Nuorten Yrittäjyystalon val-
mentajana, sain mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi toimintamallia.

Tilatyöstä 

projektivalmentajaksi

Nuorten Yrittäjyystalotyössä kaik-
ki lähtee nuorista. Nuoret ideoivat, 
suunnittelevat, työstävät ja toteutta-
vat projektinsa alusta loppuun itse. Aikuinen työntekijä eli valmentaja 
toimii nuorten tukijana ja mahdollistajana. 

Valmentaja ohjaa projektia oikeaan suuntaan 
sekä läpi eri projektin vaiheiden yhdessä nuorten 
kanssa. Valmentajan on tärkeää tuntea ryhmä 
hyvin, jotta jokainen nuori saa projektista juuri 
oman kokoisiaan haasteita. Onnistumisen koke-
mukset ovat tärkeitä ja niitä tulisi mahdollistaa jokaiselle 
nuorelle.

Nuorten projekti etenee oikeaan suuntaan valmen-
tajan esittämien kysymysten avulla. Valmentaja ei kerro 
nuorille valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin vaan 
nuoret oppivat ottaessaan asioista itse selvää. Samalla nuoret oppivat 
laajoja kokonaisuuksia eri tyyppisistä yhteiskuntaan liittyvistä asioista 
ja syy-yhteyksistä. Projektit toteutetaan pienryhmätyöskentelynä, jol-
loin jokainen ryhmän jäsen saa projektista sopivasti työtä ja haastetta.

Toimintamallien 

yhdistämisestä etua

Tilatyön ja Yrittäjyystalotoiminnan yhdistämisessä on saavutettavissa 
paljon hyötyjä monesta eri näkökulmasta.

Tilatyötä tekevä nuoriso-ohjaaja tuntee tilalla liikkuvat nuoret 
lähtökohtaisesti ulkopuolista valmentajaa paremmin, joten tutustu-
misvaiheeseen ja luottamuksen rakentamiseen ei kulu niin paljon 
aikaa ja tekemisen meininkiin päästään nopeammin. Nuoret valmiik-
si tuntevan valmentajan on myös helpompi antaa nuorille heidän 
itsensä kokoisia haasteita ja ennakoida mahdollisia karikoita.

Projektiinsa sitoutuneet ja siitä innostuneet nuoret 
näyttävät toisille tiloilla käyville nuorille esimerkkiä aktiivi-
sista nuorista. Nuoret, jotka ovat olleet aktiivisessa roolissa 
toteuttamassa jonkin projektin haluavat yleensä myös lisää 

vaikuttamisen ja toimimisen mahdollisuuksia. Näin 
osallisuus lisääntyy kaikilla tavoin avoimessa tilatyössä.

Nuorten itsensä mielestä parasta on se, kun he pys-
tyvät ja saavat itse järjestää erilaista toimintaa ja tapah-

tumia itselleen ja toisille nuorille. Samalla he oppivat tärkeitä taitoja 
tulevaisuuttaan varten, oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, 
saavat onnistumisen kokemuksia sekä pääsevät mukaan ryhmään, 

jossa on hauskaa ja hyvä olla.

Tilatyöntekijällä mahdollisuus 

mahdollistaa

Tilatyössä on tärkeää, että nuorisotilat 
toimivat avoimena kohtaamispaikkana 

nuorille, sillä nuorten kohtaamisissa syntyy jatkuvasti toinen toistaan 
luovempia ideoita. Työntekijän tehtävänä on mahdollistaa projektien 
syntyminen, mikäli nuoret tuntevat siihen tarvetta.

Nuorisotyöntekijöillä pitäisi olla mahdollista jakaa työaikansa 
niin, että pienryhmien ohjaukselle jäisi aikaa. Normaalin avoimen 
nuorisotyön ohjauksen lomassa nuorisotyöntekijä pystyy hyvin 
tukemaan nuorten projektin etenemistä tapaamalla nuoria työiltansa 
aikana. 

Merja Arffman
valmentaja
Voimavirta

AVOIMEN NUORISOTILATYÖN 

JA NUORTEN YRITTÄJYYSTALO-

TOIMINNAN EROISTA
Merja Arffman on työskentelee nuorisotyöntekijänä Äänekosken kaupungilla Suolahden kaupunginosan 
nuorisotiloilla. Äänekoskelle Yrittäjyystalo-toimintaan hän lähti vuonna 2008 Ketään Ei Jätetä -hank-
keen aikana. Näiden kahden työskentelymallin yhdistäminen on ollut Arffmanin mielestä hedelmällistä ja 
hyödyttänyt niin nuoria kuin hänen omaa työtäänkin. Artikkelissa Arffman esittää havaintojaan matkan 
varrelta.

”
”Nuoret valmiiksi tuntevan valmentajan on myös 

helpompi antaa nuorille heidän itsensä kokoisia 

haasteita ja ennakoida mahdollisia karikoita.

”
”Nuorisotyöntekijöillä pitäisi olla 

mahdollista jakaa työaikansa niin, 

että pienryhmien ohjaukselle jäisi aikaa.
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Hankesuunnitelman mukaista aikuisverkostotyötä lähdettiin rakenta-
maan alusta alkaen yhteisen työn ja kiinteämmän verkoston raken-
tamisen näkökulmasta. Pienemmillä paikkakunnilla tavoitteena oli 
yhdistää kej-nuorten parissa toimivien tahojen ja aikuisten ylläpitämä 
tukiverkkoa niin tiiviiksi, ettei yksikään nuori pääsisi sen suojista pu-
toamaan.

Käytännön tasolla verkostotyön kautta lähdettiin tavoittelemaan 
parempaa tiedon kulkua, päällekkäisten toimintojen karsimista sekä 
tukea jokaisen omaan työhön niin henkisesti kuin sisällöllisestikin. 
Verkoston jäsenten tuntiessa näin paremmin toistensa työnkuvia, 
osaisivat he myös ohjata nuoret heille parhaiten sopivimman tukitoi-
minnon piiriin.

Aikuisverkostotyötä toteutettiin pääosin kolmen toimenpiteen 
kautta: 
1. Jokaiselle Nuorten Yrittäjyystalolle perustettiin oma kehittämisryh-
mänsä, joka koostui laaja-alaisesti kunkin talon lähimmistä yhteistyö-
kumppaneista ja taustatahoista.
2. Uuraisilla ja Äänekoskella käynnistettiin aikuisverkoston kohtaa-
mispäivät, joiden kautta rakennettiin paikallista toimijaverkostoa. 
3. Jokaisen Yrittäjyystalon kehittämisryhmät ja ydinverkosto koottiin 
puolivuosittain yhteen Kehittäjät Kohtaavat -päiviin, joissa käsiteltiin 
eri talojen kuulumisia, ratkottiin yhteisiä haasteita, sekä juhlittiin on-
nistumisia.

AIKUISVERKOSTOTYÖ KETÄÄN EI 

JÄTETÄ -HANKKEESSA
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Näiden lisäksi aikuistoimijoita koulutettiin toimimaan 
nuorten ohjaajina järjestämällä kolme Mahis-koulutusta, joihin 
osallistui yhteensä 35 aikuista.

Myös yrittäjyystalojen valmentajat osallistuivat aktiivisesti 
olemassa olevien verkostojen ja foorumien toimintaan.

Eri kohtaamisissa ja foorumeissa käytyjen keskutelujen pohjal-
ta lähdettiin kehittämään kuvaa nuorten tukijoista ja taustatoimi-
joista. Siitä rakentui malli, jolla kuvattiin toimijat nuorilähtöisestä 
näkökulmasta. (ks. tarkemmin s. 33)

KEHITTÄMISRYHMÄT

Kuten jokainen Yrittäjyystalo, myös jokainen kehittämisryhmä 
muodostui omannäköisekseen. Yhteistä jokaiselle kehittämis-
ryhmälle oli kuitenkin jäsenten laaja-alaisuus. Ryhmiä kasates-
sa mukaan lähti niin kunnan, koulujen, nuorisotoimen, yrittäjien, 
seurakunnan kuin muiden hankkeiden ja järjestöjen edustajia. Ta-
voitteena oli kerätä asiantuntijaryhmä, jossa olisi mahdollisimman 
monipuolisesti näkemystä sekä eri toimijoiden edustajia, jotka voi-
sivat viedä viestiä eteenpäin omalla tahollaan. 

Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Kehittämisryhmät kokoontui-
vat keskimäärin parin kuukauden välein ja kokoukset olivat luon-
teeltaan rentoja ja keskustelevia. Kehittämisryhmissä käsiteltiin 
Yrittäjyystalojen lisäksi myös muiden toimijoiden kuulumisia sekä 
paikkakunnan tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. 

Yrittäjyystalojen valmentajat kokivat kukin kehittämisryhmän-
sä pääosin sitoutuneiksi ja niissä käydyt keskustelut innostaviksi 
ja omaa työtä tukeviksi. Myös kehittämisryhmäläisten mielestä 
kokoukset koettiin yhteistyötä ja keskusteluyhteyttä edistävinä. 

AIKUISVERKOSTON KOHTAAMISPÄIVÄT

Aikuisverkoston rakentamista suunniteltaessa arvioitiin jokaisen 
paikkakunnan tilanne ja tarve yksilöllisesti. Muuramessa oli jo toi-
minnassa paikallinen Mukula -verkostohanke, jolla oli Ketään ei 
jätetä -hankkeen kanssa yhtenäinen tavoite ja johon siksi nähtiin 
järkeväksi lähteä aktiivisina toimijoina mukaan. Mukula-hank-
keen päättyessä 2010 Muuramen Innola otti aktiivisempaa vastuu-
ta paikallisen aikuisverkoston koordinoimisesta. 

Jyväskylässä aikuistoimijoita ja erilaisia verkostokokoontumi-
sia on niin valtava määrä, että uutta verkostomallia ei ollut järke-
vää lähteä luomaan. Jyväskylän Idun valmentaja ja hankkeen pro-
jektipäällikkö osallistuivatkin aktiivisesti näihin olemassa oleviin 
foorumeihin. Lisäksi hankkeen edetessä Idun kehittämisryhmän 
painopiste siirtyi Idun asioista laajemmin kaikkien toimijoiden 
kuulemiseen ja yhteisten haasteiden ratkomiseen.

Uuraisilla ja Äänekoskella verkostotoiminnan kehittämiseen 
nähtiin tarvetta. Molemmilla paikkakunnilla käynnistettiinkin 
aikuisverkoston kohtaamispäivien sarja. Tavoitteena oli kerätä 
yhteen laaja-alaisesti kej-nuorten parissa toimivaa verkostoa sekä 
aiheen tärkeäksi kokevia aikuisia. 

Kohtamisten alkukeskusteluissa huomattiin nopeasti, että 
yhteiselle tiedon vaihdolle, yhteistyölle sekä eri tahoihin ja niiden 
henkilöstöön tutustumiselle koettiin olevan suuri tarve. Toimijat 
kaipasivat foorumia, jossa jakaa kuulumisia, keskustella ajankoh-

taisista teemoista sekä saada tukea ja innostusta omaan työhönsä. 
Kohtaamisten kantavaksi teemaksi muodostuikin yhteisen näke-
myksen luominen paikkakunnan nuorten tilanteesta. 

Äänekoskella kohtaamispäiviä järjestettiin säännöllisesti puo-
livuosittain ja ne kestivät pääsääntöisesti puoli päivää. Joka koh-
taamiselle määriteltiin aiempien keskustelujen pohjalta tärkeäksi 
koettu teema, jota alustamaan pyydettiin ko. teeman asiantuntija 
esimerkiksi nuorisotyöstä tai poliisista. Verkoston rakentumisen 
kannalta oli erityisen tärkeää, että kohtaamisissa varattiin paljon 
aikaa keskusteluille ja siten yhteisen ymmärryksen rakentumiselle.

Uuraisilla järjestettiin aikuisten kohtaamisia sekä päivisin 
työntekijöille että illalla vapaaehtoisille, jotta mahdollisimman 
moni pääsi mukaan keskusteluihin. Myös yhteisiä kohtaamisia jär-
jestettiin, sekä vanhemmille keskustelutilaisuus. Näiden kaikkien 
keskustelujen pohjalta ollaan luomassa kuntaan yhteiset peli-
säännöt lasten, nuorten ja aikuisten käyttöön, lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin varmistamiseksi. Säännöt ovat menossa hallintokun-
tien käsittelyyn ja sitä kautta levitykseen.

Aikuisverkostotyössä kohdattiin myös haasteita, joista suu-
rimpia olivat osallistujien sitoutuminen ja oman työpanoksen tar-
joaminen verkoston hyväksi sekä tiedon tasapuolinen jakaminen, 
jota erilaiset vaitiolovelvollisuudet rajoittavat. Yhteisen näkemyk-
sen luominen ei ole ollut automaattista, vaan on vaatinut paljon 
aikaa ja keskusteluja. Säännöllisen ja pitkäjänteisen työn kautta 
on kuitenkin saatu luotua malli, joka on hyödyttänyt paikallisia 
toimijoita niin Uuraisilla kuin Äänekoskellakin. Molempien paik-
kakuntien verkostojen selkeä tahtotila onkin jatkaa kohtaamisia 
hankkeen jälkeenkin. 

KEHITTÄJÄT KOHTAAVAT -PÄIVÄT

Paikallisten toimijaverkostojen lisäksi nähtiin tärkeänä järjestää 
myös Yrittäjyystalojen kehittämisryhmien yhteisiä kohtaamisia, 
jossa jaettaisiin kokemuksia ja oppeja. Kehittäjät kohtaavat -päi-
viä pidettiinkin puolivuosittain vuorotellen eri Yrittäjyystalojen 
emännöiminä. 

Kohtaamisten ohjelma koostui kokemusten ja haasteiden jaka-
misesta, keskusteluista sekä yhteisestä kehittämistyöstä. Erityinen 
rooli jokaisessa Kehittäjät kohtaavat -päivässä oli nuorilla, jotka 
olivat mukana niin käytännönjärjestelyissä kuin kertomassa omia 
kokemuksiaan ja ajatuksiaa Yrittäjyystalon toiminnasta. 

HYVÄLLE TYÖLLE TOIVOTAAN JATKOA

Yhteensä hankkeen toimintoihin osallistui 95 aikuista. Hankkeen 
loppumetreillä heitä pyydettiin vastaamaan arviointikyselyyn. 
Kyselyn tulokset ovat selkeitä, toiminta niin kehittämisryhmissä, 
aikuisverkoston kohtaamisissa kuin Kehittäjät kohtaavat -päivis-
säkin oli koettu hyödylliseksi, sen koettiin lisänneen toimijoiden 
välistä keskusteluyhteyttä ja antaneen tukea omaan työhön. 

Verkoston toivottiin jatkavan toimintaansa säännöllisinä ja 
vakiintuneina kohtaamisina, koulutuksina sekä keskustelufooru-
meina ja laajentuvan tulevaisuudessa entistä kattavammaksi.
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– Oma tehtäväni tuolloin oli edistää yrittäjyyttä Muuramessa, joten 
päätös oli nopea. Kuntamme lukio on yrittäjyyspainotteinen ja Yrittä-
jyystalo tarjosi rinnalle vapaan kentän opetella projektien tekemistä ja 
omien vahvuuksien löytämistä, Immonen muistelee.

Idean taakse saatiin pian tärkeimpien tahojen, koulun sekä kun-
nan tuki. Muuramen Yrittäjyystalo Innola käynnistettiinkin Nuorten 
YrittäjyysTalot -hankkeen avulla ja Ketään ei jätetä -hankkeen myötä 
toimintaa suunnattiin haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuo-
rille.

– KEJ-hanke syvensi Yrittäjyystalon näkemystä. KEJ-nuoria on 
saanut etsiä ja houkutella toimintaan mukaan, mutta sitten kun he 
ovat lähteneet, ovat he innostuneet paljon. KEJ-nuori ylittää paljon 
isomman kuilun, sillä heidän itsetuntonsa ei yleensä ole kovin korke-
alla eivätkä he usein tiedä  omia vahvuuksiaan. Heidän matkansa on 
ollut huikea, kuvaa Immonen.

Elintärkeä verkosto

Aikuisverkostotyön merkityksen yrittäjyystalojen toiminnan tukena 
Immonen näkee kriittisen tärkeänä.

– Eihän tämä olisi toiminut ilman aikuisverkostoa, Immonen 
tiivistää.

– Parhaiten aikuisverkosto toimii silloin, kun kaikki sen jäsenet 
ymmärtävät miksi ja miten toimitaan, Immonen jatkaa.

Yhteinen ymmärrys ei ole Muuramessakaan syntynyt leikiten, 
vaan keskusteluja on saatu käydä ahkerasti. 

– Parhaiten viesti on mennyt eteenpäin silloin, kun nuoret ovat 
saapuneet paikalle kertomaan projekteistaan ja onnistumisistaan. Tä-
män jälkeen on keskusteltu aikuisen roolista nuorten tukijana, kertaa 
Immonen.

Aikuisverkostotoiminnan tuleekin Immosen mukaan olla nuori-
lähtöistä. 

– Tätä opetellaan edelleen. Sitä innostuu itse niin helposti ja tekisi 
mieli lähteä itse tekemään, mutta tila tehdä täytyy antaa nuorille. 
Sitähän yrittäjyystalojen toiminta on, annetaan mahdollisuus ja ollaan 
läsnä ja tukena, Immonen kiteyttää.

Muuramessa ydintoimijoiden yhteistyösävel on muovautunut 
harmoniseksi. Koulun, nuorisotyön ja Innolan välillä tehdään tiiviisti 
yhteistyötä, jonka kautta pudokkaat on helppo löytää.

– Kun tiedetään toisemme, tapamme toimia ja nuoret, päästään 
työssä nopeasti eteenpäin, Immonen kiteyttää.

Verkoston rakennuspalikoita

Aikuisverkoston rakentamisessa Immonen korostaa oikeiden tahojen 
mukaan saamista.

– Toiminta ei saisi olla liian kunta-koulu -painotteinen. Läh-
tökohtana tulee olla nuori ja mukaan pitää saada laaja-alaisesti eri 
toimijoita, myös yrittäjät. Innola ry:n hallituksessa ja kehitystyössä on 
alusta alkaen ollut mukana yrittäjäjärjestön edustaja, niin tärkeänä me 
toiminnan näemme, kertoo Immonen.

– Nuorten pahoinvointi on niin äärettömän yhteinen asia. Täm-
möiselle tavalle toimia on sosiaalista tilausta ja mitä useampi aikuinen 
ymmärtää tämän työn merkityksen, sitä helpompi on toimia. Ja kun 
aikuiset ymmärtävät vastuunsa nuorista, ymmärtävät he myös vas-
tuunsa rahoittajien edustajina, Immonen toteaa.

– Innolan toiminnassa mukana ollessani koen kasvaneeni yrittä-
jänä, ihmisenä ja äitinä. Oma maailmankatsomukseni on avarampi 
ja vastuullisempi. Olen saanut enemmän kuin antanut, ajoittaisista 
yhdistyksen rahahuolista huolimatta, Immonen kiteyttää.

– Itse ajattelen, ettei ole ongelmia, on vain ratkaistavia asioita ja 
niihin suhtaudutaan positiivisella asenteella, Immonen toteaa lopuksi.

Tarja Sovijärvi

NÄKÖKULMAA VERKOSTOSTA
Merja Immonen toimi Muuramen yrittäjien puheenjohtajana vuonna 2003, kun Eeva-Liisa Tilkanen 
lähestyi häntä ajatuksella Nuorten Yrittäjyystaloista. Immonen on ollut mukana Muuramen 
Yrittäjyystalon toiminnassa koko sen 7-vuotisen historian ajan. 



29

”Olen saanut vahvistusta omalle työlle ja sen tärkeydelle.” 

”Olen saanut uusia ajatuksia, ideoita ja näkökulmia 

yhteistyöverkostolta. Hedelmällistä mielipiteiden vaihtoa.”

”Olen saanut kontakteja, verkostoa, konkreettista 

apua nuorten kanssa toimimiseen.”

”Hallintokuntien rajojen ylittävä yhteistyö on ollut hyvä”

”Olen oppinut, miten monenlaisissa ympäristöissä nuoret toimivat 

ja miten arvokasta työtä valmentajat nuorten kanssa tekevät. 

Itsekin on alkanut miettiä tarkemmin nuorten syrjäytymistä 

ja miten esim. oppilaitokset voisivat enemmän asian eteen tehdä.”

”Kunnallinen nuorisotyö on saanut uutta toimintatapaa.”

”Tiedonkulun kannalta kohtaamispäivät ovat 

ehdottoman hyviä ja tarpeellisia”

”Toiminta ei alkuvaiheen jälkeen työllistä erityisen paljon, 

vaan saattaa jopa vapauttaa omia resursseja ydintoimintaan.”

”Kaikilla verkoston jäsenillä on yhteinen päämäärä (nuorten hyvinvointi) ja resurssit varsin rajalliset. 

Siksi resurssien suuntaaminen siten, ettei ”kilpailla” keskenään samoilla markkinoilla on ehdoton 

edellytys niiden tehokkaalle hyödyntämiselle.”

”Kehittämikokoukset ovat olleet tärkeitä: eri tahojen näkemyksiä on saatu yhteen, 

ymmärrys on lisääntynyt, osaaminen on vaihtunut, ovat tukeneet hienoa 

aloitteellisuus/yrittäjyyskasvatuksen ketju-mallia.”

MATKAN VARRELLA 

KOETTUA JA KUULTUA

Alla muutamia poimintoja arvioinneista. 

Prosenttiluvut kuvaavat ”täysin samaa 

mieltä” sekä ”melko samaa mieltä” 

-vastausten yhteistä määrää.

Aikuisverkoston kohtaamispäivien ja 

kehittämisryhmien kokousten on koettu 

lisänneen toimijoiden välistä keskusteluyh-

teyttä (94%) sekä yhteistyötä (76%).

Aikuisverkostolle koetaan muovautuneen 

yhteistä tavoitetta (88%).

Aikuisverkostotoiminnalle koetaan olevan 

tarvetta omalla paikkakunnalla (94%).

Yrittäjyystalotoiminnalle olisi tarvetta 

paikkakunnallamme jatkossakin (95%).
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Keski-Suomessa yrittäjyyskasvatusta tekevät monet tahot eri tavoin 
hyvinkin ansiokkaasti. Yrittäjyyskasvatus on pitkälti myös aloitteelli-
suuskasvatusta, jota myös tehdään monilla tahoilla, vaikkei siitä näillä 
termeillä puhutakaan. Olennaista on pohtia, miten tämä osaaminen 
saataisiin kiertoon, jotta yhteinen tavoite saavutettaisiin, ja toisaalta, 
miten nuorille voitaisiin tarjota hänen tarpeitaan vastaavasti oppia ja 
uusia haasteita yrittäjyyskasvatuksen polulla niin, etteivät rakenteet 
sitä estäisi.  Hankkeen aikana lähdettiin kehittämään eteenpäin Nuor-
ten Keski-Suomi ry:ssä jo aiemmin syntynyttä ajatusta kauppaketjujen 
tapaisesta aloitteellisuus-/yrittäjyyskasvatuksen ketjusta. 

ALOITTEELLISUUS- /YRITTÄJYYS-

KASVATUKSEN KETJU

Perusajatus on, että aloitteellisuus-/yrittäjyyskasvatusta on tarjolla kai-
kenkokoisilla paikkakunnilla eri laajuudessa sen resurssien mukaises-
ti. Yrittäjyyskasvatustoiminta hahmotetaan kauppaketjuna kioskista 
hypermarkettiin: erilaista palvelua olisi tarjolla aina nuoren ja paikka-

kunnan resursseja ja tarpeita vastaavasti.
Paikalliset ja maakunnallinen Nuorten YrittäjyysPalveluiden keskus 
koordinoivat ja tukevat toisten yksiköiden toimintaa. Osa yksiköistä 
on jo olemassa ja osa rakenteista vaatii synnyttämistä. 
Toiminta ei koske vain kouluja ja oppilaitoksia (kuvassa siniset soiki-
ot), vaan lähtökohtana on, että myös monet muut tahot voivat toimia 
yrittäjyyskasvatuksen edistäjinä.
Olennaista on vuorovaikutus ja yhteistyö eri tahojen ja tasojen kesken.
Keskeistä on myös, että voitaisiin rakentaa toimintatapa, joka tarjoaa 
nuorelle mahdollisuuden sujuvasti siirtyä haasteesta toiseen omaa ke-
hitystä vastaavasti, yksiköstä toiseen.

Kuva  viereisellä sivulla.

Kuvaa on esitelty eri tahoille ja se on saanut yllättävänkin positiivisen 
vastaanoton. Toki se on herättänyt myös kysymyksiä ja epäilyksiä. Il-
meisesti se kuitenkin on laaja-alaisimmin asiaa tarkasteleva kokonai-
suus, jossa luodaan kokonaiskuvaa ja –näkemystä Keski-Suomen toi-
mijoista ja niiden yhteistyön rakentumisesta. Keskustelu jatkukoon.

KOKONAISKUVA
KESKI-SUOMEN ALOITTEELLISUUS- 

JA YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA
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Hankkeen yhtenä tavoitteena oli olla tukemassa eri tahojen välis-
tä yhteistyötä ja verkostojen syntymistä, jottei ketään nuorta jätettäi-
si. Hankkeen aikana lähdettiin miettimään, keitä nuoren verkostoon 
kaikkiaan oikein kuuluu. Tästä alettiin piirtää kuvaa yleisesti ja paik-
kakuntakohtaisesti. Asiaa tarkasteltiin laaja-alaisesti koko nuoren elä-
mänkirjo huomioon ottaen. 
Nuoren elämään vaikuttavia tahoja on erittäin paljon. Paikkakunta-
kohtaisesti toimijoissa on todella isoja eroja – mm. mitä isompi paik-
kakunta, sitä enemmän toimijoita ja taustavaikuttajia löytyy. Toki on 
löydettävissä monia yhteisiä nimittäjiä, jotka vaikuttavat nuorten elä-
mään kaikilla paikkakunnilla. Näistä muodostettiin perusrunko, jon-
ka pohjalta kokonaiskuvaa voidaan rakentaa. Kuva viereisellä sivulla.

Kehittelyn tuloksena syntyi nettisivuna avattava kokonaisuus, 
jolla voidaan kuvata tukijat ja taustatoimijat laajasti kunkin paikka-
kunnan näköiseksi. Jokaisen otsikon alle voidaan koota toimijat juuri 
paikkakuntakohtaisesti, tarvittaessa aina laajemmin ja laajemmin eri 
linkkien alta. 

Hankkeen aikana tehtiin tällä menetelmällä tarkemmat kuvat Uu-
raisten ja Äänekosken toimijoista. Ne on löydettävissä myöhemmin 
nettisivuilta www.nuortenkeskisuomi.fi -> projektit -> Ketään ei jätetä 
sekä ko. kuntien nettisivuilta.

Toimijakarttaa käytettäessä sitä voidaan tarkentaa myös siten, että 
siihen merkitään esim. värikoodein, mitkä toiminnoista nuori saa 
omalla paikkakunnalla ja mitkä palveluista ym. on saatavissa oman 
paikkakunnan ulkopuolella. 

Toimijakartta on tarkoitettu ennen kaikkea aikuisten käyttöön 
(lähestymiskulma nuorille olisi viisasta olla erilainen). Kuvaa voi 

soveltaa eri tavoin. Perusnettisivuston tapaan se toimii tiedon läh-
teenä. Siitä voi muodostaa kokonaiskuvan, mitä kaikkia toimijoita 
paikkakunnalta löytyy. Se voi osaltaan olla lisäämässä ymmärrystä, 
millaisessa ympäristössä nuori elää ja mitkä kaikki tahot vaikuttavat 
nuorten elämään ja miten erilaisia nuorille tärkeät ympäristöt voivat 
eri nuorille olla. Se voi auttaa tunnistamaan muita toimijoita ja hah-
mottamaan eri tahojen työn merkitys nuoren elämään. 

Lisää hyötyä saa, jos analysoi kuvaa eri näkökulmista. Erilaisten 
kysymysten avulla tilannetta voi arvioida eri näkökulmista, esim. 
•	 ajankäyttö (paljonko nuori käyttää aikaansa missäkin toimin-

nossa 
•	 yksilövaihtelut: ikäkaudet, elämän-/perheentilanne
•	 aikuisten suhde nuoriin määrällisesti (Paljonko on nuoria ylipää-

tään? Paljonko meillä on aikuisia missäkin? Montaako nuorta ko. 
toiminta/palvelu koskee? Montako nuorta aikuista kohti tiettynä 
hetkenä/yleensä?) 

•	 aikuisten suhde nuoriin laadullisesti (Paljonko aikaa aikuisella 
on nuorelle? Millaista kohtaaminen on eri tahoilla? Mitkä tahois-
ta tukevat nuorten kasvua; tavoitteellisesti, ylipäätään, onko jos-
tain jopa haittaa?) 

•	 verkostossa toimiminen (Tunnetko kaikkien tahojen toimin-
nan sisältöä? Osaatko ohjata nuoria hänelle sopivaan toimintaan/
paikkaan/palveluun?)

Vastauksia kysymyksiä voi pohtia myös aikuisverkoston yhteisis-
sä kohtaamisissa. Parhaat kysymyksetkin syntyvät varmasti näiden 
keskustelujen myötä.

NUORTEN TUKIJAT 

JA TAUSTATOIMIJAT
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Nuorten tukijat ja taustatoimijat -mallinnus on rakennettu aikuistoimijoille nuorilähtöisestä näkökulmasta.
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MINUN MAAILMANI
NUORI

Nuorten tukijat ja taustatoimijat -kuvan kehittelyn aikana haluttiin 
myös saada näkemystä, mitä tahoja nuori kokee itselle tärkeäksi. Tie-
toa siitä koottiin hankkeen aikana kehitetyn yksinkertaisen Minun 
maailmani -kuvion avulla. Siinä nuoren tehtävänä oli kirjata henkilöi-
tä, toimintoja, palveluja tai tahoja eri kehille sen mukaan, kuinka tär-
keitä ne olivat. Tehtävänä oli miettiä, mille kehälle kukakin sijoittuu 
henkisesti / ajallisesti. (Tämä jako osoittautui joillekin haasteelliseksi, 
toisilla se taas helpotti lomakkeen täyttöä. Käyttää voi luonnollisesti 
kummin vain, joko sektorit jakaen tai ilman sitä.)

Lomaketta testattiin muutamalla yläkoululla ja yhdessä amma-
tillisen oppilaitoksen opiskelijaryhmässä. Laajimmat tulokset saatiin 
Suolahden Telakkakadun koululta, jossa kaikki oppilaat täyttivät lo-
makkeen. Tuloksia luokiteltiin luokka-asteittain ja tyttöjen ja poikien 
tulokset eroteltuna. Henkisesti tärkeimpänä oli perhe, joka kaikkien 
luokka-asteiden oppilailla oli tyypillisin valinta (prosenttiosuudet 
vaihtelivat 38-58 % välillä), ja ajallisesti perhe (28 – 46 %) ja kaverit 
(22-40 %). Ykköskehällä tyypillisimmin mainittiin myös kaverit, 
harrastus, tyttö-/poikaystävä ja lemmikit. Muilla kehillä mainittiin 
yleisesti myös suku, koulu ja netti/tietokone. 

Tulos ei ole mitenkään yllättävä. Sen sijaan enemmän pohdittavaa 

voi syntyä siitä, että on kuitenkin paljon nuoria, jotka eivät koe esim. 
perhettä henkisesti ja ajallisesti tärkeänä. Sen sijaan yksilötasolla voi 
nousta esiin myös monia tahoja, jotka eivät luokka-astetuloksissa näy. 
Lomaketta voisikin käyttää paitsi kokonaistilannetta kartoittaessa 
myös yksilötyössä.

TYÖNTEKIJÄ

Lomaketta lähdettiin käyttämään myös aikuisilla verkostotyön näkö-
kulmasta. Tehtävänä oli kirjata kehälle henkilöitä, toimintoja, palvelu-
ja tai tahoja, joiden kanssa tekee yhteistyötä. Mitä lähempänä ympy-
rän keskustaa joku on mainittu, sitä tärkeämpi se on. 

Lomaketta käytettiin mm. Äänekosken aikuisverkoston kohtaa-
mispäivässä. Tuloksia pohdittiin myös siitä näkökulmasta, miten 
tilanne on muuttunut eri aikoina. Tämä kirvoitti laajan keskustelun 
mm. poliisihallinnonmuutoksesta ja sen vaikutuksista paikkakunnan 
nuoriin ja poliisin ja eri tahojen väliseen yhteistyöhön. Lomaketta voi-
sikin käyttää oman toiminnan arviointiin vaikka säännöllisin välein 
sitä täyttäen ja analysoiden.
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MINUN MAAILMANI
Kirjaa jokaiselle kehälle henkilöitä, 

toimintoja, palveluja tai tahoja 

(esim. koulu, urheiluseura, nuorisotila, 

internet, terveyspalvelut, äiti/perhe), 

jotka vaikuttavat sinuun

1. Lähimmät, tärkeimmät: 

merkitsevät sinulle eniten

2. Vaikuttavat elämääsi paljon: 

ajallisesti tai muuten

3. Vaikuttavat elämääsi jonkin verran:

ajallisesti tai muuten ihan

missä muodossa vain

4. Vaikuttavat satunnaisesti elämääsi

5. Toiminnot tai henkilöt, jotka 

ovat ennen olleet elämässäsi 

keskeisessä roolissa, mutta 

eivät nyt kuulu elämääsi

MINÄ

1.

2.

3.

4.

5.

ajallisesti

henkisesti

sama henkilö/taho 

voi olla molemmissa 

pallon puoliskoissa

MINUN VERKOSTONI
Kirjaa jokaiselle kehälle henkilöitä, 

toimintoja, palveluja tai tahoja 

(esim. koulu, urheiluseura, nuorisotila, 

internet, terveyspalvelut, äiti/perhe), 

jotka vaikuttavat sinuun

1. lähimmät, tärkeimmät: 

merkitsevät sinulle eniten

2. vaikuttavat työhösi paljon, 

joko ajallisesti tai muuten

3. vaikuttavat työhösi jonkin 

verran, joko ajallisesti tai 

muuten ihan missä muodossa vain

4. vaikuttavat satunnaisesti työhösi

5. ovat vaikuttaneet paljon:

ennen olleet keskeisessä roolissa, 

mutta eivät nyt kuulu verkostoosi

1.

2.

3.

4.

5.

ajallisesti

henkisesti

sama henkilö/taho 

voi olla molemmissa 

pallon puoliskoissa

MINÄ
työntekijänä
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Jos palataan hetkeksi hankkeen alkuaikoihin, millaisin ajatuk-

sin Ketään ei jätetä -toimintaa lähdettiin rakentamaan?

– Yrittäjyystalojen toimintamalli oli todettu Nuorten YrittäjyysTalot 
-hankkeen aikana toimivaksi tavaksi kehittää nuorten aloitteellisuutta, 
aktiivisuutta ja vastuunkantoa. Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten 
määrän kasvu oli ajankohtainen ja tiedostettu ongelma ja päätimme-
kin suunnata toimintaamme uudesta näkökulmasta ja tarttua tähän 
haasteeseen jatkohankkeen avulla, Palviainen kuvaa hankkeen synty-
aikoja.
– Olimme kuulleet usein, että helppohan meidän on toimia, kun toi-
minnoissamme on mukana ne jo valmiiksi aktiiviset ja vastuulliset 
nuoret. Me kuitenkin näimme yrittäjyystalojen toimintamallin sopi-

van ihan yhtä hyvin, ellei jopa paremmin, myös haasteellisemmassa 
elämäntilanteessa oleville nuorille, Tilkanen jatkaa.
– Tiesimme, että meillä on hyppysissämme väline, jonka kautta voi-
simme nostaa nuorista esiin lahjakkuuksia, joita he eivät itsekään 
tienneet omaavansa, Goyal kiteyttää.

Ketään ei jätetä -hanke onkin kiistattomasti osoittanut 

yrittäjyystalotoimintamallin toimivan myös haasteellisempien 

nuorten kanssa työskenteltäessä. Miten te kiteyttäisitte 

toimintamallin hyötyjä?

– Yrittäjyystalojen toiminnan kautta voidaan auttaa kej-nuoria, ilman 

OHJAUSRYHMÄN MIETTEITÄ 

HANKKEEN LOPPUMETREILLÄ
Ketään ei jätetä -hankkeen toimintakauden lähestyessä loppuaan, kutsuttiin hankkeen projektipäällikkö 
Eeva-Liisa Tilkanen, ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Palviainen sekä rahoittajan edustaja ja ohjaus-
ryhmän jäsen Lea Goyal yhteen arvioimaan kuljettua matkaa ja pohtimaan tulevaisuuden visioita.
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että he tulevat leimatuiksi haasteellisimmiksi nuoriksi tai jonkin tuki-
palvelun asiakkaiksi. Nuoret ovat päässeet mukavaan porukkaan te-
kemään asioita, jotka auttavat heitä elämässään eteenpäin, Tilkanen 
kiteyttää.
– Hankkeen toiminta on vastannut siihen pulaan, että kun osalta nuo-
rista puuttuu se oma visio, mitä kannattaisi tehdä tai mistä innostua. 
Yrittäjyystalon toiminnan kautta se on ollut mahdollista löytää, Goyal 
jatkaa.
– On upeaa, että on olemassa tällainen ihmisenkokoisen toiminnan 
mahdollistava malli. Nuoren ei tarvitse tuntea ettei hän riitä tai toi-
saalta mahdu johonkin tiettyyn malliin, vaan toiminnan sisältö muok-
kautuu nuoren saappaiden koon mukaan, Palviainen kehuu.

Millaisiin haasteisiin olette hankkeen 

nuorten toiminnassa törmänneet?

– Syrjäytymisen ehkäisystä puhuttaessa hankeohjelman muodostama 
nuorten alaikäraja 15- vuotta on ollut haasteellinen. Useimmitenhan 
syrjäytymiseen johtavat tekijät voidaan tunnistaa jo alaluokilla ja oli-
si hyvä, että myös ehkäisevät toimenpiteet voitaisiin aloittaa varhai-
semmassa vaiheessa, jolloi tarvittavat toimenpiteet olisivat vielä melko 
pieniä, Palviainen avaa.
– Jatkossa näkisin oleellisena myös, että nuorten ryhmät koostuisivat 
kaikenlaisista nuorista, niistä joilla on haastava tilanne elämässään ja 
myös niistä, joilla riittää aloitteellisuutta jo valmiiksi. Tällaisissa ryh-
missä aktiivisten nuorten into vetäisi ne varovaisemmatkin mukaan ja 
vältyttäisiin entistä enemmän nuorten lokeroinnilta, Tilkanen pohtii.

Mihin suuntaan Yrittäjyystalojen kaltaista 

toimintaa pitäisi mielestänne jatkossa kehittää?

– Yrittäjyyskasvatus on tänä päivänä melko kouluorientoitunutta, 
mutta nuorihan ei sitä välttämättä ole. Nuori hahmottaa elämänsä 
kokonaisuutena ja oppimisen mahdollisuuksiahan on kaikkialla. Jos 
yrittäjyyskasvatus rajoittuu vain kouluun ja kyseessä on nuori, joka 
ei koulussa viihdy, ei hän välttämättä koskaan kohtaa näitä asioita ja 
pääse kokemaan niitä hyötyjä, joita toiminnasta ehkä erityisesti kou-
lussa viihtymättömälle olisi, Palviainen pohtii.
– Tarvittaisiin myös muita yhteiskunnallisesti tuotettuja palveluita, 
joissa nuoret pääsisivät kantamaan vastuuta ja käyttämään luovuut-
taan positiivisten asioiden synnyttämiseen, Palviainen jatkaa.
– Voisiko yrittäjyystalotoimintaa opinnollistaa, kuten työpajatoimin-
nan kanssa on tehty? Laadittaisiin eräänlainen tarjotin, jossa kuvattai-
siin, mitä milläkin organisaatiolla ja/tai järjestöllä olisi tarjota. Näin 
nuori pääsisi rakentamaan opintosuunnitelmaansa paljon laajemmas-
ta tarjonnasta, Goyal heittää kysymyksen ilmaan.

KEJ-hankkeessa lähdettiin rakentamaan päämäärätietoisesti 

myös paikallisia aikuisverkostoja tiivistävää toimintamallia. 

Kuinka hanke mielestänne onnistui tavoitteessaan?

– Olemme varmasti jättäneet nuoriin jäljen ja se on tärkein saavutus 
itsessään, mutta vaikuttavuuden ja toiminnan jatkuvuuden näkökul-
masta pitkäjänteinen aikuisverkostotyö on ollut myös hyvin merkittä-

vää, Tilkanen määrittelee.
– Yhteistyötä on rakennettu hankkeessa monialaisesti ja olen varma, 
ettei lopputulos olisi ollut yhtä hyvä, jos toiminta olisi ollut lähtöisin 
ja keskittynyt vain yhden toimijatahon, esimerkiksi kunnan ympärille, 
Palviainen toteaa.
– Hankkeen aikuisverkostotyö on osoittanut, että toimijatason monia-
mmatillinen yhteistyö on toimivaa, hedelmällistä ja tarpeellista. Toi-
mijat ovat huomanneet, että yhteistyöllä pärjää paremmin kuin yksin 
ja kohtaamisille toivotaankin jatkoa ja pysyvyyttä hankkeen jälkeen-
kin, Goyal tulkitsee kerättyä palautetta.

Mitä muita kehityssuuntia aikuisverkostolle 

näette pysyvyyden lisäksi?

– Vuodenvaihteessa voimaan tullut nuorisolakiuudistus edellyttää jo-
ka kuntaan monialaista asiantuntijaryhmää. Äänekoskella käynnis-
tämämme aikuisverkosto edustaa hyvin pitkälti monialaisen ryhmän 
toimijatasoa. Ryhmän toiveena onkin, että se voisi jatkaa toimintaan-
sa luoden kommunikaatioyhteyttä johtajatason asiantuntijaryhmän 
kanssa, tuoden kentän näkökulmaa keskusteluihin, Tilkanen kertoo.

Hanke on loppumassa, joten hankerahoituksen tuoma resurssi 

yrittäjyystalotoiminnan pyörittämiseenkin loppuu pian. Hank-

keen toiminnoista on kuitenkin saatu erinomaisia tuloksia ja 

palautetta, millaisilla resursseilla toimintaa tulisi mielestänne 

jatkaa?

– Yrittäjyystalotoimintahan on toimintamalli, jota voidaan soveltaa 
melkein minkä tahansa tahon omaan toimintakulttuuriin. Näin ei tar-
vitsisi perustaa uusia toimijoita, vaan kehittää vanhoja hyviä toimin-
tamalleja nuorten yritteliäisyyden kehittämisen kannalta entistä pa-
remmiksi. Toimintamalli voitaisiin varsin pienin muutoksin jalkauttaa 
esimerkiksi nuorisotiloille, joten sanoisin resurssia olevan paljonkin, 
Tilkanen pohtii.
– On selkeästi aika myös alkaa puhumaan rahasta ja kuinka paljon si-
tä tällaisen toiminnan kautta on mahdollista säästää. Opetusministe-
riön laskujen mukaan yksi syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle 1,2 mil-
joonaa euroa, Goyal toteaa.
 – Ja toisen laskelman mukaan keskimäärin 10% väestöstä on tavalla 
tai toisella syrjäytyneitä. Näillä luvuilla tulevaisuuden kustannukset 
ovat melkoisen korkeat, Palviainen jatkaa.
– KEJ-hankkeen toiminta on osoittanut, miten suhteessa hyvin pie-
nellä rahasummalla saadaan tulevaisuudessa paljon säästöjä aikaisek-
si, Goyal tiivistää.

Eeva-Liisa Tilkanen on Nuorten Keski-Suomi ry:n toiminnanjohtaja 
sekä Ketään ei jätetä -hankkeen projektipäällikkö. Petri Palviainen on 
Y4-palveluiden johtaja, Deloittella sekä Ketään ei jätetä -hankkeen oh-
jausryhmän puheenjohtaja. Lea Goyal on sivistystoimen suunnittelija 
ELY-keskuksella sekä Ketään ei jätetä -hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Tarja Sovijärvi
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Tunnelmia projektin eri vaiheista

Ketään ei jätetä –hankkeen yhteinen 3,5 vuoden taival on lopuillaan. 
Paljon on tapahtunut matkan varrella. On aika tehdä yhteenvetoja ja 
viettää sadonkorjuujuhlia. 

Hankkeelle oli hyvä pohja, kun toimijoiden kanssa yhteistyössä oli 
toteutettu toinenkin EU-projekti, Nuorten YrittäjyysTalo -verkosto-
hanke. Yhteistyö oli koettu toimivaksi ja sitä haluttiin jatkaa. Se sujui 
talojen kesken jälleen erittäin hyvin huolimatta erilaisista taustoista. 
On ollut helppoa tehdä yhteistä työtä, kun kaikilla on ollut yhteinen 
ymmärrys tekemisistä. Tästä lämmin kiitos Muuramen Innola ry:lle, 
erityisesti Merja Immoselle, Uuraisten kunnalle, erityisesti Pirkko 
Honkaselle ja Äänekosken kaupungille, erityisesti Markku Auvisel-
le. Kiitos kuuluu myös ohjausryhmän muille jäsenille. Erityiskiitos 
kuuluu ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Palviaiselle, joka esimerkil-
lisesti on huolehtinut osaltaan yhteiskuntavastuusta antamalla oman 
innostuneen ja innostavan työpanoksensa hankkeen muiden toimi-
joiden käyttöön. Myös rahoittajan edustaja Lea Goyalin kannustavat 
kommentit ovat vahvistaneet uskoa tekemisiimme.

Hanke toteutettiin lopulta varsin pienellä miehityksellä, koska kai-
killa oli käytettävissä 50 % työaika hankkeelle - niin projektipäälliköllä 
kuin kullakin talolla valmentajaresurssina - eikä erillistä projekti-
sihteeriresurssia ymmärretty varata. Uuden ESR-projektin valtavat 
ja pilkun tarkat hallintovaatimukset yllättivät kyllä kaikki, vaikka 
yksi yhteinen EU-projekti oli jo takana. Hallintoon käytetty aika oli 
väkisin pois itse substanssista, mikä luonnollisesti on todella harmi, 
muttei asialle vain voinut mitään.

Projekti sujui kuitenkin melko tarkkaan suunnitelmien mukaises-
ti, joskin vielä syvemmälle olisi voitu päästä. Mitään isompia yllätyk-
siä ei tullut vastaan. Projektia värittivät useat valmentajavaihdokset. 
Onneksi aina löytyi innostuneita ja sitoutuneita uusia valmentajia, jot-

ka kaikki tekivät suurella sydämellä ja sitoutuneesti töitä niin nuorten 
kuin aikuistenkin parissa. Työntekijöistä muodostui tiivis ja lämmin-
henkinen ryhmä, joka innosti ja kannusti toisia eteenpäin projektin 
eri vaiheissa. Kiitos valmentajat. Vaikka projekti päättyykin, yhteisiä 
kohtaamisia jatketaan muissa merkeissä. Mukaan kutsutaan myös 
muita NYT-otteella työtä tekeviä aikuisia. Näin voimme kannustaa 
toisiamme eteenpäin jatkossakin. 

Projekti toteutettiin kymmenien eri tahojen yhteistyönä. Talojen 
kehittämisryhmissä on ollut ilo olla mukana. Ryhmät ovat olleet kes-
kenään hyvin erilaisia ja syntyneet toiminnotkin osin erilaiset. Hienoa 
on ollut huomata, että jokaisella paikkakunnalla löytyy paljon toi-
mijoita, joilla on intoa ja halua viedä yhteistä asiaa aidosti eteenpäin. 
Aina ei yhteistyö ole kivutonta, mutta lisääntyvän vuorovaikutuksen 
myötä yhteinen kieli ja toisten työn tunteminen ja ymmärtäminen on 
mennyt mukavasti eteenpäin. Kiitos kaikille teille hienoille ihmisille. 
Teette arvokasta työtä jokainen!

Olemme saaneet näin käydä yhdessä hienon matkan iloinemme 
ja suruinemme. Tästä iso kiitos rahoittajalle ja tälle koko laajalle ver-
kostolle, jotka ovat olleet mahdollistamassa hankkeen toteutumisen ja 
ennen kaikkea olleet näin kehittämässä ja luomassa nuorille hienoja 
paikkoja iloon, kasvuun ja oppimiseen. Tätä työtä jaksaa tehdä byro-
kratiasta ym. huolimatta, kun tietää ja pitää mielessä, mikä merkitys 
työllä on nuoren elämään ja tulevaisuuteen. 

Kiittäen
Eve

Eeva-Liisa Tilkanen
projektipäällikkö

Miten voin kyllin kiittää!
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KIITOS JA KUMARRUS 

Päärahoittajalle
Euroopan sosiaalirahasto

Länsi-Suomen lääninhallitus / Keski-Suomen ely-keskus

Verkoston vastuutahoille 
Muuramen Innola ry

Nuorten Keski-Suomi ry
Uuraisten kunta

Äänekosken kaupunki

Hankkeen ohjausryhmälle
Petri Palviainen, pj (Y4 Finland Oy / Deloitte Oy Y4 palvelut)

Markku Auvinen (Äänekoski)
Lea Goyal (Länsi-Suomen lääninhallitus / Keski-Suomen ely-keskus)

Sirpa Rautio / Pirkko Honkanen (Uurainen)
Merja Immonen (Innola)

Tiina Sivonen / Heikki Parkatti (NuK-Su)
Satu Mursula (koulutuskuntayhtymä)

Hanna Leino /Kaisa Peuha / Tiina Mäenpää-Korhonen / Tarja Sovi-
järvi (valmentajien edustaja)

Eeva-Liisa Tilkanen, projektipäällikkö

Eri talojen kehittämisryhmille, taustajoukoille 

ja muille yhteistyökumppaneille, joissa 

mukana oli henkilöitä seuraavilta tahoilta:

Jyväskylä: 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO, Kasvu Yrittäjyyteen –hanke, 

YES-keskus, Yrittäjyyden ehjä polku –hanke, Koppari-Hanke)
Jyväskylän kaupunki (nuorisotoimi, taidetyöpaja,  

sivistystoimi, Kuokkalan koulu)
Jyväskylän yrittäjät 

Jyvässeudun 4H
Keski-Suomen 4H-piiri

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki / Osko-projekti 
Humanistinen ammattikorkeakoulu / Ohjaus-laturi -hanke

Muurame:
Muuramen kunta (keskushallinto, nuorisotoimi)

Muuramen lukio
Muuramen Yrittäjät ry

Muuramen lukion työosuuskunta Kisälli
Villinikkarit Oy

Uurainen:
Uuraisten kunta (kunnan johto, vapaa-aikatoimi, sosiaalitoimi)

Uuraisten koulukeskus
Uuraisten seurakunta
Uuraisten Yrittäjät ry

Uuraisten 4H-yhdistys
Uuraisten Nuorisoseura

Uuraisten Urheilijat
Höytiän kyläyhdistys 

Jokihaaran kyläyhdistys

Äänekoski:
Äänekosken kaupunki (vapaa-aikatoimi,  
nuorisotoimi, opetustoimi, sosiaalitoimi)

Äänekosken lukio
Telakkakadun yläkoulu

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE
Äänekosken 4H-yhdistys ry

Ääneseudun Kehitys Oy
Humanistinen ammattikorkeakoulu 

Keski-Suomen opisto 

Talojen valmentajille:
Jyväskylä: Tiia Ruuska, Tuija Kautto, Tarja Sovijävi 

Muurame: Tero Lämsä, Laura Karttunen,  
Kaisa Peuha, Tiina Mäenpää-Korhonen, 

Johanna Jaatinen, Satu Haka, Kirsi-Marja Piippanen 
Uurainen: Hanna Leino, Anna-Bodil Boe, Anne Jokiranta

Äänekoski: Merja Arffman 

Muille yhteistyökumppaneille ja yrityksille

KAIKILLE YHTEISTYÖTAHOJEN TOIMIJOILLE, JOTKA OVAT OLLEET 

MAHDOLLISTAMASSA JA KEHITTÄMÄSSÄ HANKKEEN TOIMINTOJA



Jokaiselle oman kokoisia haasteita kertoo Ketään ei jätetä 

-hankkeen matkasta ja saavutuksista. Hankkeen kautta on 

pyöritetty toimintaa neljällä yrittäjyystalolla, Uuraisilla, 

Äänekoskella, Muuramessa ja Jyväskylässä, suunnaten toimintaa 

erityisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille.

Nuorten toiminnan lisäksi hankkeen aikana on rakennettu 

paikallisia aikuisverkostoja, jotta ne tiivistyisivät yhteisen työn 

kautta niin kattaviksi, ettei yksikään nuori pääsisi putoamaan.

Hankkeen aikana on saatu paljon hyvää aikaan niin nuorten 

kuin aikuistoimijoidenkin parissa. Tämä vihkonen esittelee niin 

yrittäjyystalotoimintaa kuin aikuisverkoston parissa tehtyä 

työtä. Ja mikä kaikkein tärkeintä, se kertoo tarinoita nuorten 

projekteista ja heidän kokemuksistaan matkan varrelta. 


