Youth Power-hanke aktivoi nuoria
Leader Kuudestaan toteuttaa kaksivuotista Youth Power –hanketta yhteistyössä virolaisen
Leader Paik Pandiveren sekä paikallisten 4H-yhdistysten ja kuntien nuorisotoimien kanssa.
Hankekoordinaattorina toimii Jenni Savolainen. Alueen nuoria kannustetaan aktiivisuuteen,
vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeella
pyritään saamaan nuoria tietoisiksi Leader-toiminnan tarjoamista mahdollisuuksista.
Hanke aloitettiin alueen nuorille tehtävällä kyselyllä, johon saatiin 350 vastausta. Kyselyn tulosten
pohjalta lähdettiin toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä. Hankkeen aikana on järjestetty
monipuolisesti tapahtumia ja aktiviteetteja kunnissa.
-

Youth Power -hankkeen kanssa on tuotettu monipuolisesti tapahtumia muun
muassa järjestämällä ikärajaton tubettajavierailu ja ala-asteikäisten kaupunkisotaliikuntailtapäivä. Hanke on aktivoinut paikkakunnan nuoria kansainväliseen toimintaan ja
päätöksenteossa mukana olemiseen, Ähtärin kaupungin nuoriso-ohjaaja Päivi Peerla
kertoo.

Hankkeen aikana järjestetyissä tubetustapahtumissa on vieraillut 100-200 nuorta.
Tubetustapahtumat olivat erityisen toivottuja nuorille tehdyssä kyselyssä.
Kansainvälistymiseen liittyen on järjestetty kunnissa kv-kerhoja ja -iltoja, joissa on tutustuttu eri
maiden kulttuureihin ja ruokaan. Lisäksi on käyty läpi nuorille tarjolla olevia
kansainvälistymismahdollisuuksia, esimerkiksi opiskelijavaihtoa. Nuoria on kannustettu mukaan
päätöksentekoon; Kuortaneella ja Soinissa uusille aloitteleville nuorisovaltuustoille järjestettiin
koulutusta toiminnan käynnistämisen tukemiseksi. Kaikki alueen nuorisovaltuustot pääsivät
yhteiselle tutustumis- ja verkostoitumismatkalle eduskuntaan. Kuudestaan ry:n hallitukselle
tullaan myös perustamaan oma nuorisojaosto, joka muun muassa tekee päätökset
nuorisorahahakemuksista ja toimii tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja Kuudestaan ry:n
välillä.

Alueen nuorisovaltuustot pääsivät tutustumis- ja verkostoitumismatkalle eduskuntaan.
Kotikansainvälistymismahdollisuuksia on kv-kerhojen ohella tarjonnut myös Allianssinuorten
vierailu Kuortaneelle. 11 vapaaehtoista nuorta ympäri maailmaa työskenteli Kuortaneella
yleishyödyllisissä tehtävissä kahden viikon ajan. Paikallisten nuorten kanssa tehtiin töitä,
järjestettiin illanviettoja ja tutustuttiin Kuortaneeseen.

Kuortaneen Allianssileiri oli hieno kokemus sekä kansainvälisille että Kuortaneen nuorille.

-

Yhteistyössä Youth Power -hankkeen kanssa järjestetty Allianssileiri Kuortaneella oli
todella hieno kokemus ja innostuttiin siinä määrin, että voisimme järjestää vastaavan
leirin Kuortaneella uudelleenkin. Leirin nuoret olivat aktiivisia ja innostuneita, todella
ihania nuoria! Ilman Youth Power -hanketta ei oltaisi saatu rohkeutta tehdä Kuortaneesta
kansainvälinen, Kuortaneen 4H:n toiminnanjohtaja Sanna Kämppi kertoo.

Myös Ähtäriin saatiin kansainvälisiä vieraita, kun Youth Power -leiri järjestettiin Ähtärin
Tuomarniemellä elokuussa. Leirille osallistui yhteensä 28 nuorta Suomesta ja Paik Pandiveren
alueelta Virosta. Leirillä tutustuttiin muun muassa alueemme nuorisovaltuustojen toimintaan,
paikalliseen yritystoimintaan sekä nuorten 4H-yrittäjyyteen. Nuoret kävivät läpi ryhmissä,
millaisen 4H-yrityksen he voisivat perustaa omien vahvuuksien ja omalla kotiseudulla olevan
kysynnän pohjalta. Iltapäivisin tutustuttiin alueemme vapaa-ajanviettoon ja paikallisiin
nähtävyyksiin. Nuoret muun muassa pelasivat frisbeegolfia ammattilaisten opastuksella ja
vierailivat Ähtäri Zoo:ssa ja köysiseikkailupuisto Flowparkissa. Ensi kesän Viron reissua odotetaan
jo innolla, kun suomalaiset nuoret pääsevät tutustumaan virolaisten Youth Power -leiriläisten
kotiseutuun.
-

Oli aivan paras leiri ja innolla ootan ensi kesän leiriä Virossa. Leirillä parasta oli ihmiset, 15vuotias Rosa Pahankala toteaa leiristä.

Ensi vuonna on Viron leirin ohella luvassa monenlaista tapahtumaa ja vapaa-ajan aktiviteettiä
nuorille.
-

Ensi vuodelle suunnitellaan muun muassa usean kunnan alueelta nuoria keräävää
”unelmien ja mahdollisuuksien tapahtumaa”, jossa tavoitteena on rohkaista nuoria
unelmoimaan ja ottamaan askelia kohti omaa unelmaansa. Myös Soinin 150 -vuotisen
taipaleen kunniaksi hanke on mukana suunnittelemassa tapahtumaa nuorille Soinissa
yhdessä Nuorisovaltuuston ja Soinin 4H:n kanssa. Ensi vuonna myös Allianssi -leiri
toteutetaan yhdessä Youth Power -hankkeen kanssa, Soinin 4H:n toiminnanjohtaja Saija
Källi kertoo hankkeen jatkosta.

