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Nuoret kaipaavat Ylä-Savoon parempaa tapahtumatiedotusta, vapaita harrastustiloja
ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa
Ylä-Savon kunnissa käynnistyi syyskuussa Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuurista
siivet ja juuret -osallistavaa kulttuuripalveluiden suunnittelua nuorilta nuorille -hanke. Hankkeesta
lisätietoa www.iisalmi.fi/kulttuuristasiivetjajuuret
Hanke toteutti loka-marraskuussa Vapaa-aika Ylä-Savossa-verkkokyselyn, johon vastasi 516
alueen 16-29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Määrä on 7,4% kyselyn kohderyhmästä.
Vastaajista 51% on 16-17v, 27% 18-20v, 9% 21-24v ja 13% 25-29 vuotiaita. Kyselyä levitettiin
alueen oppilaitosten, yritysten, paikkakuntien kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjien sekä
nuorisotyötä tekevien tahojen kautta. Kyselyä markkinoitiin YouTube-videoilla, Instagramin kautta
sekä jalkautumalla nuorten keskuuteen.
Kaksi kolmasosaa nuorista vastasi, että paikkakunnalla on mielenkiintoista tekemistä. Lähes 80%
kuuntelee vapaa-ajalla musiikkia, noin 70% katsoo elokuvia tai urheilee, noin 40% lukee, reilu 30%
pelaa konsolipelejä ja viidennes soittaa instrumenttia tai harrastaa valokuvausta. Peräti 90%
vastaajista on vieraillut viimeisen 12 kuukauden aikana kirjastossa. Kolmannes vastaajista on
käynyt musiikkitapahtumassa ja vajaa neljännes katsomassa teatteriesityksen. Noin 17% on
vieraillut museossa tai osallistunut muuhun kulttuuritapahtumaan. Vastaajista vain noin 7% on
hakenut kulttuuriavustusta tai järjestänyt oman tapahtuman.
Lähes puolet nuorista toivoi paikkakunnille parempaa tapahtumatiedotusta ja harrastustiloja.
Lisäksi kolmannes nuorista vastasi, että heillä ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa ja noin viidennes oli sitä
mieltä, että pääsyliput ovat liian kalliita tai kunnasta puuttuu heitä kiinnostava tarjonta. Noin 60%
alueen nuorista haluaa saada tietoa tapahtumista Facebookista tai koulun kautta. Muita suosittuja
kanavia ovat Instagram, sanomalehdet ja kaverit. Nuorten Po1nt-portaalista tapahtumatietoa halusi
saada vain vajaa 2% kyselyyn vastanneista.
Suuri osa nuorista on sitä mieltä, että nuorten toiveita kartoittavia verkkokyselyjä tulisi järjestää
useammin. Osa nuorista näkee nuorisovaltuuston kanavana tuoda nuorten toiveita nykyistä
paremmin esille. Lisäksi nuoret toivoivat yhteisiä keskustelutilaisuuksia nuorten ja päättäjien välille.
Kyselyyn vastanneet nuoret toivovat enemmän heille suunnattuja tapahtumia, eritoten
musiikkitapahtumia. Vastauksissa käy myös ilmi, että nuoret toivovat ennen kaikkea matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja työpajamaista toimintaa. Nuorten mielestä heitä tulisi
kuunnella enemmän, antaa vastuuta ja mahdollisuus järjestää omat tapahtumansa. Vaikuttamisen
mahdollisuuksista tulisi nuorten mielestä tiedottaa enemmän.
Vapaa-aika Ylä-Savossa -kyselyssä tarjottiin nuorille myös mahdollisuus päästä toteuttamaan omia
ideoita työryhmätoiminnan kautta. 47 nuorta halusi tulla mukaan ideoimaan kuntiin uutta toimintaa.
Hankkeen seuraavassa vaiheessa ideoita työstetäänkin pilottitapahtumiksi kuntiin.
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