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Puutarhallamme
kasvatetut
JOULUKUKAT!
Joulutähdet, Amaryllikset,
Hyasintit, Atsaleat,
Kukka-asetelmat
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Palvelemme arkisin 9–17,
lauantaina 9–16, sunnuntaina 10–16,
jouluaattona suljettu.
TERVETULOA!
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telutilaisuuksia nuorten ja
päättäjien välille.

Nuoret kaipaavat YläSavoon parempaa tapahtumatiedotusta, vapaita
harrastustiloja ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.
Asia käy ilmi Vapaa-aika
Ylä-Savossa -verkkokyselystä, joka tehtiin yläsavolaisille nuorille loka- ja
marraskuussa.
Lähes puolet kyselyyn
vastanneista nuorista kertoi, että tapahtumista on
vaikea saada tietoa.
Noin 60 prosenttia 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 kaksi
prosenttia kyselyyn vastanneista.
–Nuorten mielestä heitä
tulisi kuunnella enemmän,
antaa vastuuta ja mahdollisuus järjestää omat tapahtumansa. Vaikuttamisen
mahdollisuuksista tulisi
nuorten mielestä tiedottaa
enemmän, kertoo projektityöntekijä Riikka-Liisa
Kajanus.
Suuri osa kyselyyn vastanneista nuorista on sitä
mieltä, että nuorten toiveita
kartoittavia verkkokyselyjä
tulisi järjestää useammin.
Osa nuorista näkee kuntansa nuorisovaltuuston
kanavana tuoda nuorten
toiveita nykyistä paremmin esille. Lisäksi nuoret
toivoivat yhteisiä keskus-

v;Ѵmvastanneet nuoret toivovat enemmän heille suunnattuja tapahtumia,
eritoten musiikkitapahtumia. Vastauksissa käy myös
ilmi, että nuoret toivovat
ennen kaikkea matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja työpajamaista toimintaa.
Lähes puolet nuorista toivoi myös enemmän harrastustiloja.
Kajanus kertoo, että kolmannes nuorista vastasi,
että heillä ei ole tarpeeksi
vapaa-aikaa harrastaa.
Viidennes vastaajista
kertoi, että harrastamisen
esteiksi joko liian kalliit
pääsyliput tai kotikunnasta
puuttuva heitä kiinnostava
tarjonta.
Kaksi kolmasosaa nuorista puolestaan vastasi, että
omalla paikkakunnalla on
mielenkiintoista tekemistä.
Peräti 90 prosenttia
vastaajista on vieraillut 12
viime kuukauden aikana
kirjastossa. Noin 40 prosenttia kertoi lukevansa
vapaa-ajallaan.
Lähes 80 prosenttia vastanneista nuorista
kuuntelee vapaa-ajallaan
musiikkia ja noin 70 pro-

bufo ;moѴ-

,VPǍCU
UPGùPù?U
N?U?M?O
LYOOYLTCO
F?SS?TUVTN?FƧ
BPMMGTVVLTG?

”

&$$&&!"$"( $&&! $҄

senttia katsoo elokuvia tai
urheilee.
Noin joka kolmas pelaa
konsolipelejä ja viidennes
soittaa instrumenttia tai harrastaa valokuvausta.
Kolmannes vastaajista on
käynyt musiikkitapahtumassa ja vajaa neljännes katsomassa teatteriesityksen.
Noin 17 prosenttia on
vieraillut museossa tai
osallistunut muuhun kulttuuritapahtumaan.
Kajanus toteaa, että vastaajista vain noin seitsemän
prosenttia on hakenut kulttuuriavustusta tai järjestänyt
oman tapahtuman.

oubѴѴ; |;_7m kyselyn
taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama
Kulttuurista siivet ja juuret –
osallistavaa kulttuuripalveluiden suunnittelua nuorilta
nuorille -hanke.
Kyselyyn vastasi 516 alueen 16–29-vuotiasta nuorta
ja nuorta aikuista. Määrä on
7,4 prosenttia kyselyn kohderyhmästä.
Vastaajista 51 prosenttia on 16–17-vuotiaita, 27
prosenttia 18–20-vuotiaita, yhdeksän prosenttia
21–24-vuotiaita ja 13 prosenttia 25–29-vuotiaita.
Vapaa-aika Ylä-Savossa
-kyselyssä tarjottiin nuorille myös mahdollisuus
päästä toteuttamaan omia
ideoita työryhmätoiminnan
kautta. 47 nuorta halusi tulla
mukaan ideoimaan kuntiin
uutta toimintaa.
Kajanus kertoo, että hankkeen seuraavassa vaiheessa
ideoita työstetäänkin pilottitapahtumiksi kuntiin.
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Miten nuoret saisivat toiveensa nykyistä paremmin
julki?
–Kysymällä nuorilta,
mitä he oikeasti haluavat.
Ei niin, että tehdään jotain
vähän sinnepäin. Monet
nuoret haluisivat paikan, jossa voisi oleskella
ja esimerkiksi kuunnella
musiikkia, mutta tällaiset paikat ovat aika vähissä, toteaa yksi Vapaa-aika
Ylä-Savossa -verkkokyselyn vastaajista.

–Kyselyillä, keskustelutilaisuuksissa. Ylipäätään,
että heidät otetaan huomioon tapahtumia järjestettäessä, sanoo vastaajista
toinen.
Hänen kokemuksensa mukaan Iisalmen yksi
suuri ongelma on, että
muut ryhmittymät eli lapset, lapsiperheet ja eläkeläiset osataan ottaa
huomioon ja heille tapahtumia on yllin kyllin, mutta nuorisolle saisi olla

jotain enemmän.
–Tapahtumia järjestetään työpäivän aikana, ilmeisesti tarkoitettu
vaan eläkeläisille. Nuorille aikuisille todella vähän
järjestetään mitään, yksi
vastaajista kokee.
Osa vastaajista sanoo,
että koulussa järjestetyissä keskusteluissa on aina
koulukonteksti sotkemassa ja sensuroimassa
ajatuksenjuoksua. Nuoriso-ohjaajaa toivotaan kou-

  

luun kyselemään toiveita
tapahtumista, toisaalta
nuorista oikeasti, ei vain
työnsä takia kiinnostuneita aikuisia kyselemään
luokka luokalta.
–Mielestäni nuorten toiveet tulisivat paremmin
julki, jos meiltä ylipäätään
kyseltäisiin, mitä tapahtumia tai harrastusmahdollisuuksia haluaisimme
järjestettävän. Yhteiset keskustelutilanteet ja
kyselyt olisivat varmasti

hyödyllisiä.
Yksi vastaajista huomauttaa, että koulussa
pitäisi kaikkien laittaa toiveita paperille niin, että
kaikki otettaisiin huomioon.
Vastauksia halutaan toisaalta antaa anonyymisti, toisaalta kasvokkain ja
rennossa ilmapiirissä, koska kyselyihin kaikki eivät
jaksa vastata.
–Pop up -pisteitä kouluille, joissa mielipiteitään

mahdollista tuoda matalan
kynnyksen nojalla julki
asioista päättäville henkilöille.
Musiikkitapahtumia ja
nuorten aikuisten taidetoimintaa toivotaan enemmän.
–Minua kiinnostaisi jonkun ison tapahtuman järjestäminen, minne
tulisi hyviä artisteja/räppäreitä, jotka olisivat tunnettuja. Nuoria saattaisi se
kiinnostaa.

