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HANKKEEN NIMI: RAITTI   muokattu 27.8.2009 
 
HANKESUUNNITELMA 
 
Kehittämishanke 1.10.2009 - 31.12.2010 
 
1. TAUSTA 
 
Nuoret äänestävät jaloillaan 
Keskustelua suomalaisen haja-asutusalueen ja maaseudun tulevaisuudesta ei voida käydä 
sivuuttamatta keskustelua haja-asutusalueen nuorison tulevaisuudesta ja erityisesti siitä, missä 
tulevaisuuden nuoret ja nuoret aikuiset haluavat asua. Elinvoimaisen maaseudun keskeinen 
edellytys on, että siellä asutaan, ja asukkaina on myös nuorta ja työikäistä väestöä. 
Vaikka viimeisimmät uutiset maaseudun väestökehityksestä eivät ole yksinomaan kielteisiä, 
on tiedossa, että harvaan asuttujen seutujen muuttotappio aiheutuu merkittävissä määrin 15-
29 -vuotiaiden nuorten voimakkaasta poismuuttamisesta (Elinvoimainen maaseutu, 2007). 
Nuorten osuus maaseutualueilla, halukkuus jäädä omalle kylälle tai palata sinne takaisin on 
vähentynyt. 
 
Tarvitaan työtä nuorten parissa 
Nuorten parissa tehtävä työ on aloitettava riittävän varhain. Lapsena ja nuorena hankitut 
kokemukset ja muodostuneet mielikuvat ovat usein ratkaisevassa asemassa, kun ihminen tekee 
elämäänsä koskevia merkittäviä päätöksiä. Jos maaseutunäkökulmia tarjotaan nuorelle vasta 
siinä vaiheessa, kun ammatin tai asuinpaikan valinta on ajankohtainen, voi olla jo myöhäistä. 
On tärkeää että:  

- nuori kokee itsensä jo varhain osalliseksi omalla asuinalueellaan, hän voi vaikuttaa 
asuinalueen kehitykseen ja hänen mielipiteitään kuullaan 

- nuori uskoo mahdollisuuksiinsa työllistyä maaseudulla, hän saa mahdollisuuksia 
kokeilla erilaisia vaihtoehtoja turvallisissa puitteissa 

 
2. PAIKALLINEN TARVE SELVITETÄÄN KYSELYLLÄ 
 
Kysely Virtain nuorille syksyllä 2009 
Lokakuussa 2009 Virtain 4H-yhdistys tekee yhteistyössä Virtain yläkoulun, kaupungin 
nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa Virtain 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille nuorille kyselyn, jossa 
pyydetään nuorten mielipiteitä heidän harrastuksistaan ja ongelmistaan sekä 
tyytyväisyydestään kotikuntaansa. Kyselyssä nuorilta kysytään heidän halukkuutta vaikuttaa 
nuoria itseään koskeviin asioihin. 
 
3. KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET 
Kehittämishankkeen avulla 

- edesautetaan yhteisöllisyyttä ja nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulleen tekemällä 
nuorten aloitteiden ja tarpeiden mukaisia konkreettisia tekoja kylillä 

- aktivoidaan laajasti nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden 
suunnitteluun ja käsittelyyn 

- luodaan selkeä väline ja kanava nuorten mielipiteiden keräämiseen 
- pitkällä tähtäimellä vaikutetaan siihen, että muualla asuvat nuoret voisivat kokea haja-

asutusalueen ja maaseudun houkuttelevana elinympäristönä 



 2

 
4. TOIMENPITEET JA TYÖSUUNNITELMA 
 
Yleistä 
Virtain 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan Katri Takalan työajasta erotetaan 1.10.-31.12.2009 
välisenä aikana n. 4 viikon aika kyselyn suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten 
tiedottamiseen. 
Kehittämishankkeeseen ei jatkossakaan palkata erillistä projektityöntekijää vaan 4H-
toiminnanjohtaja Katri Takala jatkaa projektissa 30%:n työajalla (n. 1,5 pv/viikko). Osa 
toiminnanjohtajan tehtävistä siirretään hankkeen ajaksi 4H-yhdistyksen muille työntekijöille.  
 
1.10. - 31.12.2009 
Virroilla 7-9-luokkalaisille tehtävä kysely (suunnittelu, toteutus ja tulosten julkistaminen).  
 
1.1.-31.12.2010 
Projektivastaava valitsee 7-9-luokkalaisten kyselyyn vastanneiden nuorten lukumäärän 
perusteella Virroilta viisi kylää (esim. Kurjenkylä, Hauhuu, Vaskivesi, Jäähdyspohja ja 
Kotala). Valituilta kyliltä kootaan 13-15-vuotiaista 5 nuoren projektiryhmä. Projektivastaava 
toimii nuorten projektiryhmien koollekutsujana, kouluttajana ja tukihenkilönä. 
Projektiryhmien kokoaminen tehdään vapaalla haulla koulun, nuorisotilojen ja paikallislehden 
kautta. Jokainen ryhmä järjestäytyy ja antaa itselleen nimen. 
 
Nuorten projektiryhmät tuottavat omalla asuinalueellaan konkreettisen teon, joka lähtee 
nuorten omasta aloitteesta ja tarpeesta. Teko voi liittyä esim. uimarannan kunnostustalkoisiin, 
lasten juhlan järjestämiseen, bänditapahtuman toteuttamiseen jne. 
 
Loppuvuodesta 2010 yhdessä nuorten kanssa järjestetään nuorille seminaariin, jossa on sekä 
koulutusta luentojen muodossa että nuorten paneelikeskustelu. Teemoina seminaarissa ovat: 

a) kuuluuko nuorison ääni kyläsuunnitelmia tehtäessä, otetaanko nuoret huomioon 
b) löytyykö nuorille kesätöitä 
c) onko nuorille riittävästi kokoontumistiloja ja niissä järjestettyä mielekästä toimintaa 
d) mitä kehittämiskohteita Virtain alueella on nuorten osallistamiseksi 

 
5. TIEDOTUSSUUNNITELMA 
 
1.10. - 31.12.2009 
Kyselyn tulosten julkistamiseksi järjestetään tiedotustilaisuus, johon kutsutaan Virtain alueen 
nuorisotoimijat ja päättäjät. 
 
1.1. – 31.12.2010 
 
Kehittämishankkeen käynnistymisestä tiedotetaan paikallislehdessä. Sillä tavalla annetaan 
kaikille hankkeesta kiinnostuneille nuorille mahdollisuus ilmoittautua mukaan. 
Hanke järjestää 2010 jokaisella valitulla asuinalueella tai kylällä tiedotustilaisuuden, jossa 
nuorten projektiryhmien tuotokset esitetään. Kehittämishankkeen ensimmäinen väliraportti 
kirjoitetaan tammikuussa 2010. 
 
Nuorisoseminaarista kirjoitetaan muistio, joka luovutetaan Virtain kaupungin nuorisotoimelle 
ja kaikille muille merkittäville nuorisotoimijoille. Seminaarista myös tiedotetaan 
maakuntalehti Aamulehdessä. 
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Hankkeen loppuraportti kirjoitetaan joulukuussa 2010. 
 
6. ARVIOINTISUUNNITELMA 
Hankkeen itsearviointi tehdään väliraportin ja loppuraportin kirjoittamisen yhteydessä. 
Hankkeen tuloksia verrataan asetettuihin hankesuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. 
 
Nuorilta pyydetään kirjallinen arvio ja palaute seuraavista hanketoimenpiteistä: 

- nuorten 5 projektiryhmän työskentely 
- nuorisoseminaari 

 
Hankkeelle ei kutsuta ohjausryhmää, mikäli rahoittaja ei sitä pyydä nimeämään. 
 
7. VAKIINNUTTAMINEN OSAKSI PERUSTOIMINTAA 
Hankkeessa pilotoitu kysely 7-9-luokkalaisille voidaan tarvittaessa ja haluttaessa toteuttaa 
myös koko Hämeen 4H-piirin toimialueelle muissa 4H-yhdistyksissä. 
 
Virroilla pilotoidut nuorten projektiryhmät ja niiden työskentely on siirrettävissä Hämeen 4H-
piirin alueella muille 4H-yhdistyksille malliksi. 
 
Nuorisoseminaareja ja nuorten paneelikeskusteluja tullaan jatkamaan hankkeen päätyttyä 
yhteistyössä Virtain kaupungin nuorisotoimen kanssa. 
 
8. TALOUSARVIO 
 
Hankkeeseen anotaan PoKo ry:ltä Leader-rahoitusta 80 % hankkeen kokonaiskuluista. 
Omarahoitusosuus anotaan Virtain manttaalisäätiöltä. 
 
 
Kustannukset 1.10.-31.12.2009 1.1.-31.12.2010 Yhteensä 
Palkkauskulut 2000 7500 9500 
Ostopalvelu (kirjanpito) 100 300 400 
Vuokrat 300 500 800 
Matkakulut 300 700 1000 
Muut kulut  
- lehti-ilmoitukset 600 600 
- nuorten projekti-
materiaalit 5 x 500 

2500 2500 

- tsto, monistus ja posti 300 400 700 
YHTEENSÄ 3000 12500 15500 
    
Rahoitus    
Leader-rahoitus 80% 2400 10000 12400 
Omarahoitus 600 2500 3100 
YHTEENSÄ 3000 12500 15500 
 


