
Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorten käsityksiä Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja
kehittämisestä. Tavoitteena on tukea alueen vetovoimaisuuden parantamista siten, että se
pystyisi paremmin vastaamaan nuorten tarpeita ja odotuksia. Lisäksi hankkeessa pyritään

tukemaan nuorten osallisuutta ja kehittämään vaikuttamismahdollisuuksia. Hanketta rahoittavat
Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

 

3. Järjestetty koulutuksia
nuorisovaltuutetuille ja
Vaikuta! –teemapäivien

toteuttamiseen
 

4. Järjestetty Osallisuuden
kehittämisprosessi

seutukunnittain nuorille sekä
viranhaltijoille, päättäjille ja

nuorisotyöntekijöille
 

Hankkeen aikana on..
 

1. Haastateltu ja kuultu nuoria, nuorten
kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja

yrityksiä
 

2. Pilotoitu erilaisia matalankynnyksen
osallistumis- ja kuulemismenetelmiä,
kuten virtuaalista pakopeliä, Vaikuta-

tuokiota ja Mikä v*tuttaa? -iltoja
 

 
 
 

Lue lisää
hankkeesta:

https://foresavo.fi/
nuorisohanke-info/

tai skannaa qr-koodi
puhelimen kameralla!

 
 

Nuorten kanssa
työskentelevien
ammattilaisten

näkemyksiä
maakunnan nuorten

hyvinvoinnista
 Ammattilaisten mukaan
nuorten hyvinvointi on

kahtiajakautunutta ja tärkeää
olisi tukea heidän resurssejaan,

vapaa-aikaansa ja tarjota
saavutettavia palveluita.

 

 Selvitys: Miten Pohjois-
Savon

nuorisovaltuustoilla
menee?

Katsaus nuorisovaltuustojen
toimintaan ja vaikuttamisen

kokemuksiin.

Osallisuudesta elinvoimaa
Pohjois-Savossa -kooste
Koosteessa käsitellään sitä, mitä
osallisuus on ja esitellään hyviä

käytäntöjä nuorten osallisuuden ja
osallistumisen tukemiseen

kunnissa.

Nuoret pohjoissavolaiset
tulevaisuudentekijät -hanke 

(27.7.20-31.8.2022)

5. Tehty viestintää
nuorten näköisesti

Instagramissa
(@posanuoret) ja

palkkaamalla kesäkuuksi
2021 neljä nuorta
kesäsomettajaa

Nettisivuilta löytyy mm.:

Nuorten haastattelujen
ja kyselyn tulokset

Kyselystä ja haastattelusta lyhyt
kooste myös toisella puolella.

 

Yrityshaastattelujen
yhteenveto

Yritysten  mukaan nuorten
rekrytointia voidaan tukea mm.

viestinnällä ja parantamalla arjen
edellytyksiä.

 



Mitä nuoret
kaipaavat ja mikä

on tärkeää?

terveyspalvelut

Kyselyn vastaajat (n=760)

Keskeisimmät havainnot :
Kritiikkiä

•Mielenterveyspalveluiden ja
työpaikkojen saavutettavuus
•Aikuisten asenteet nuoria ja
heidän vaikuttamista kohtaan

 

Kiitosta
•Kirjastot

•Luonnossa liikkumisen
mahdollisuudet

•Nuorisotilat
 

Kehitettävää
•Tiedotus

•Palveluiden saatavuus ja
saavutettavuus

•Asenneilmapiiri
 

Merkittävimmät syyt
muuttaa pois

maakunnasta olivat oma
työ (31,1 %) ja

opiskelupaikka (40,3%).
 

Syyt muuttaa muualle
opiskelemaan:

•Ei ole omaa alaa
•Ei ammattikoulua
•Halu vaihteluun

•Halu muuttaa isommalle
ja paremmalla sijainnille
olevalle paikkakunnalle

 
 

Vastanneista nuorista
24,9 % oli sitä mieltä, että

nuorten mielipiteitä
vähätellään ja

32,6 %, että nuorten
mielipiteet huomioidaan

suunnittelussa.
Suurin osa nuorista toivoi

lisää vaikuttamisen
paikkoja.

Kyselyyn vastanneista 544 (71,5 %) oli
15-19 –vuotiaita, 95,3 % opiskelijoita

 

vaikuttamismahdollisuuksia
 

positiivinen ilmapiiri
 
 

paremmat liikenneyhteydet

         ravintoloita 
ammattikoulu
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