
                      Alueellisen nuoristyön- ja 
         kotikansainvälisyyden kehittäminen 
 

Keskipohjanmaa ja Ruotsinkielinen Pohjanmaa
                                                      

 

Terveiset Nuorisokeskus Villa Elban Alueellisen nuorisotyön ja kotikansainvälisyyden

kehittämisen hankkeesta! Tämä vuosi on ollut todella haastavaa aikaa kaikille ja kaikkialla.

Vuosi sitten oletimme, että olisimme päätyneet jo entiseen ”normaaliin”, mutta niinhän ei

käynyt. Rajoitukset jatkuvat ja ne kohdistuvat todella kovin keinoin juuri nuoriin ja

nuorisotyöhön - kansainvälisestä työstä puhumattakaan, joka on melkein täysin

pysähdyksissä. Esittelemme tässä teille toisen koronavuoden koottuja tietoja Keski-

Pohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan nuorisotyön tilanteesta sekä tulevaisuuden

näkymiä vuodelle 2022.



Koulutusta, verkostoitumista, tapaamisia 
- Kasvokkain ja etänä

Keski-Pohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan nuorisotyö näkyä 2021

Onneksi suurin osa kunnista ei ole lomauttanut henkilökuntaansa. Monet nuorisotyöntekijät ovat tehneet upean
digiloikan. Uusia toiminta muotoja nuorten kohtaamiseen on otettu käyttöön. Nyt juuri, jos koskaan nuoret ovat
tarvinneet rinnalla kulkevia ”ammatti aikuisia”. Nuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet nuorten
kokoontumispaikkoihin; kauppakeskuksiin, rannoille ja puistoihin, nuorisotalojen ollessa suljettuja. Liikkuva
nuorisotyö autojen avulla on laajentanut toimintaa ja palveluja monilla paikkakunnilla. Digitaalista nuorisotyötä on
kehitetty ja some kanavat kuten Instagram-videot, Discord-tapaamiset, Teams- kokoontumiset, Snapchat- ja
Whatsapp -ryhmät jne. ovat olleet ahkerasti käytössä. Loma aikoina on järjestetty omatoimisia toimintaratoja,
joita nuoret ja lapsiperheet ovat käyttäneet aktiivisesti. Netissä tapahtuvaa pienkerhotoimintaa ja monimuotoista
ulkona tapahtuvaa toimintaa on järjestetty. Uskomatonta venymistä ja joustavuutta sekä osaamista löytyy niin
pienistä kuin suuremmistakin kunnista. Etenkin nyt huomaa, miten tärkeää on, että kunnassa löytyy nuorisotyöstä
vastuussa olevaa henkilökuntaa, jonka tehtävänä on toteuttaa suunnitelmallista ja kaikille nuorille tasa-arvoisia
palveluja tarjoavaa nuorisotoimintaa. Kunnallisen nuorisotyön kehittämishanke on onnistunut toteuttamaan
joitakin ”face to face” tapaamisia, vaikka suurin osa tapahtumista, kokoontumisista ja koulutuksista on ollut etänä.  
Hankkeessa vaihtui toinen työntekijä ja lokakuun alussa aloitti William Kangasniemi hanketyöntekijänä. Saimme
myös rahoituspäätöksen joulukuussa vuoden 2022 hankerahoitukselle niin Digiaikaa nyt hankkeelle kuin
Nuorisotyön kehittämishankkeelle. 

  
Nuorisotyön aktiivipäivät toteutui Nuorisokeskus Villa
Elbassa teemalla Nuorisotyöntekijä jaksaa vai jaksaako ja
se toteutettiin syyskuussa. Päivien aikana pohdittiin
nuorisotyötä koronan vaikutuksen alla ja Sote
uudistuksen vaikutuksia kunnalliseen nuorisotyöhön.
Toiminnallisten osioiden yhteydessä pohdittiin
nuorisotyön tavoitteita ja ajankohtaisia haasteita.

Kunnissa olemme vierailleet ja tavanneet nuorten kanssa
toimijoita sekä heidän esimiehiään, aina korona
rajoitusten niin salliessa paikan päällä tai sitten etänä.
Kuntavierailuissa on keskusteltu kunnan nuorten tilasta ja
nuorisotyön tavoitteista sekä suunnitelmista
tulevaisuudelle.

Verkostoissa saadaan vertaistukea, keskustellaan
ajankohtaisista asioista, saadaan AVI `n kuulumiset ja
jaetaan hyviä kokemuksia. Kunnallisen nuorisotyön
verkosto Keskipohjanmaalla ja Ruotsinkielisten kuntien
alueella kokoontuu säännöllisesti vähintään 4 kertaa
vuodessa.  Koulunuorisotyön ruotsin- ja suomenkieliset
yhteistyö verkostot kokoavat toimijat yhteen
säännöllisesti . Suurten kaupunkien verkosto on myös
toiminut syksystä lähtien aktiivisesti. Aluehallinto virasto
on järjestänyt monia kiinnostavia koulutuksia, joita
olemme markkinoineet aktiivisesti.



Kansainvälinen toiminta

Verkostotoiminta

Avain-verkosto on Aluehallintoviraston kokoama Klassisen nuorisotyön koordinaattorit,
Alueelliset työpajatoiminnan ja Etsivän nuorisotyönkoordinaattorit Keski-Pohjanmaalla, Etelä-
Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.
SV Österbotten ungdomsstjänst – nätverk
Koulunuorisotyöverkosto Keski-Pohjanmaalla ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla
Alueemme suurten kaupunkien nuorisotyön verkosto
Nuorisokeskus Villa Elban valtakunnallinen kansainvälisen työn verkosto.
 

Ohjaamo Keski-Pohjanmaa, valtakunnallinen alakoulunuorisotyön -verkosto
Modernin nuorisotyön koordinaattorien valtakunnallinen -verkosto
Kaiken maailman koordinaattorien -verkosto

Verkostot joissa olemme mukana: 

Perhon kunnan nuorisovaltuuston kanssa nuorisovaihto, jota tehdään yhteistyössä Jordanian ja Irlannin
nuorisovaltuustojen kanssa, siirtyi vuodelle 2022. Tavoitteena on toteuttaa nuorisovaihto Elokuussa Suomessa,
hakea uusi nuorisovaihto  syksylle Irlantiin ja tavata Joulukuussa Jordaniassa.
Nuorisotyöntekijöiden Opintovierailu Itävaltaan   ja Itävaltalaisten nuorisotyöntekijöiden vierailu Keski-
Pohjanmaalle tapahtuu 2022.Ruotsinkielisen Pohjanmaan kuntien opintovierailu Irlantiin ja Irlantilaisten
nuorisotyöntekijöiden vierailu Pohjanmaalle tapahtuu 2022.

Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy yhteistyössä aloitettiin Pohjoismaisen yhteistyö verkoston rakentaminen
Skellefteon kaupungin kutsusta. Mukana on myös Fylke Norjasta sekä haemme vielä kumppanin Islannista.
Tavoitteena on toteuttaa K2 Erasmus + mobility hanke. Hankkeessa toteutetaan nuorisovaihto Nuorten
osallisuus teemalla sekä työntekijä vaihtoa. Skellefteon kaupunki tekee hakemuksen Helmikuun 2022
hakukierrokselle.

Kotikansainvälisyys jatkuu edelleen International Club toiminnassa. Ruotsinkielisen pohjanmaan kuntien Kahden
kerhon nuoret ovat kokoontuneet International Night Club toimintaan Nuorisokeskus Villa Elbaan. Toinen ryhmä
järjesti nuorisovaihdon 45 nuorelle Villa Elbassa Elokuussa 2021 ja Toinen ryhmä matkusti nuorisovaihtoon
Albaniaan syksyllä 2021. Yksi ryhmä on lähdössä Etelä Saksaan Eurovisionen nuorisovaihtoon kesällä 2022.Uusia
International Club ryhmiä on aloittanut Kokkolassa, Perhossa,Vetelissä ja Kaustisella. 

Kansainvälisiä vapaaehtoisia on Nuorisokeskus Villa Elbaan ja koordinoimiimme hankkeisiin tulossa
Pietarsaareen, Pedersöreen, Kruunupyyhyn, Veteliin, Kaustiselle, Perhoon, Kokkolaan mikäli korona
helpottaa.monikulttuurinen lasten leiri, jossa on mukana suomen-,ruotsin ja muun kielisiä lapsia kansainvälisten
ja suomalaisten nuorten ohjauksessa. Leiriä on rahoittanut Brita Maria Renlundin rahasto ja Euroopan
Solidaarisuus joukot hanke.
 



Toiminta lukuina

Alueelliset
tapaamiset  

8

Verkosto-
tapaamiset 

45

Yhteistyö-
tapaamiset 

19

Yhteensä

192 
tapahtumaa

Koulutukset   
13

Kv-
hanketapaamiset

 10

KV alueelliset
 tapaamiset  

6

Akrediointi
klinikat  

2

Nuorten 
neuvonta 

35

Opinto-
vierailut  

2

Leirit 
 1

Osallistujamäärät:
Etänä:  979
Läsnä:  275

Kaikki yhteensä:
1254

Alle 29v:  113

Seminaarit  

40

Kuntavierailut

  11



Nuorisokeskus Villa Elban Keski-Pohjanmaan kunnille suunnattu
Digitaalisen nuorisotyön -hankkeen ensi vaihe saatiin päätökseen
syyskuun loppuun mennessä. Hankkeessa on koottu tietoa Digitaalisen
nuorisotyön kehittämis- ja koulutustarpeista, järjestetty aiheesta
tapaamisia sekä kaksi koulutustilaisuutta. Hankkeen toiseen
toimintavuoteen vuodelle 2022 saatiin rahoitusta yhdessä Nuorisotyön
kehittämishankkeen kanssa. Hankkeessa tullaan toteuttamaan
Digitaalisen nuorisotyön kehittämistä suunnitelmallisesti yhteistyössä
Osaamiskeskus Verken kanssa.

Digiaikaa nyt – hanke

Opetus ja Kulttuuri ministeriön tukeman hankkeen Harrastamisen Suomen malliin toteuttamiseen
alueellamme saivat tukea Kokkola, Kaustinen, Toholampi, Kannus, Lestijärvi ja Veteli. Ruotsinkielisellä alueella
tukea saivat Pietarsaari, Kaskinen, Mustasaari, Kristiinan kaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Uusikarleby,
Närpiö, Pedersöre ja  Vöyri Lasten ja nuorten harrastustoiminta on lisääntynyt paljon koulutyön yhteydessä. 
Seuraava Harrastamisen Suomen mallin avustushaku on keväällä 2022. Avustusta jaetaan koko Suomessa
kunnille 14,5 miljoonaa euroa. Hakuinfo julkaistaan webinaarissa 20.1.2022

Hankkeilla uutta nostetta korona-aikaan!

Aluehallintoviraston rahoitus: Harrastamisen Suomen malli

OKM:n rahoitus: Koulunuorisotyö

LSSAVI myönsi 2020 Koulunuorisotyö hankkeisiin 1 630 000€ 37 hankkeelle. Avustus on tarkoitettu kouluissa
tapahtuvan nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Koulunuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen saivat
tukea Kokkola, Kannus, Kaustinen ja Veteli. Ruotsinkielisellä alueella Pietarsaari, Kristiinankaupunki, Malax,
Uusikarleby, Närpiö ja Vaasa. Kuhunkin valittiin päätoiminen tai osa-aikainen koulunuorisotyöntekijä.
Koulunuorisotyöntekijöille toimii alueellinen yhteistyöverkosto ja valtakunnallinen alakoulunuorisotyön
yhteistyöverkosto.

AVI:n Nuorisotyön alueellinen kehittämishanke

Halsuan kunta hallinnoi hanketta Kaustisen seudun ja Perhon kunnan nuorten harrastustoiminnan
kehittämiseen. Hanke on kolmivuotinen ja sen tavoitteena on kehittää malli, jossa nuorten harrastustoimintaa
kehitetään ja monipuolistetaan alueella, missä nuoria on suhteellisen vähän ja etäisyydet kuntien välillä ovat
pitkät.

https://harrastamisensuomenmalli.fi/tapahtumat/hsm_webinaari-20-1-2022/


Valtakunnallisesti tapahtuu!

Kokkolassa 10.1.2022
Ritva Saarikettu ja William Kangasniemi

Huhtikuussa Osaamiskeskus Kanuuna aloitti some-kampanjan 'Ammatti aikuinen' kunnallisen nuorisotyön
näkyvyyden lisäämiseksi. Kampanjaa on jaettu aktiivisesti some-kanavissamme. Kampanja nostaa esille
koulutettujen ammattilaisten tekemän nuorisotyön kunnissa. Lisätietoa: https://ammattiaikuiset.fi/

Kuntaliitossa tehdään parhaillaan nuorisotyön dokumentaatioon liittyvää kehittämishanketta. Suomen Kuntaliitto
on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen.
Vuosina 2021-2022 toteutettavassa hankkeessa kehitetään kunnallisen nuorisotyön tiedontuotantoa.

Kehittämishankkeessa luodaan kunnille maksuton dokumentaatiojärjestelmä eli sähköinen työkalu, joka vastaa
kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio- ja tilastointitarpeisiin. Hankkeen avulla vahvistetaan kunnallista
nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa. Järjestelmän avulla kunnat sanallistavat tekemäänsä nuorisotyötä, jolloin
työstä on helpompi viestiä päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille.
Lisätietoa: https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/nuorisotyo

https://ammattiaikuiset.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/nuorisotyo

