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Iisalmen Sanomat ilmestyy
pyhäinpäivänä lauantaina 3.11. ja
seuraavan kerran tiistaina 6.11.
Viikonlopputilaajille jaetaan perjantain 2.11.
ja lauantain 3.11. lehdet.
Sunnuntainumeron tilaajille jaetaan lauantain lehti.
iisalmensanomat.fi
iisalmensanomat.fi
Savonkatu 23, 74100 Iisalmi • asiakaspalvelu ti-pe 9-15
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Alue- ja väestökehitykseen keskittynyt valtiotieteen tohtori Timo Aro sanoi
Image-lehden haastattelussa helmikuussa, että alle
35-vuotiaiden asenteissa on
tapahtunut valtava muutos.
Työelämä-sanassa paino oli
ennen sanalla työ, nyt sanalla elämä.
Rakennemuutoksessa suurimpia häviäjiä 2010-luvulla
ovat olleet maakuntien kakkos- ja kolmoskaupungit.
Nuorten mieltymyksillä on
aiempaa suuremmat heijastevaikutukset.
Kaupungeilla pitääkin
Aron mukaan olla kovien vetovoimatekijöiden,
työpaikkojen ja koulutuspaikkojen lisäksi pehmeää
vetovoimaa, viihtyisyyttä ja
pöhinää.
Panostus pienten kaupunkikeskusten houkuttelevuu-

teen ja palvelurakenteeseen
on Aron mielestä ainoa oikea
ratkaisu.
Ylä-Savossa etsitään nyt
nuoria ja nuoria aikuisia
koskettavia pito- ja vetovoimatekijöitä muun muassa
meneillään olevalla Kulttuurista siivet ja juuret -hankkeella.

-mhh;;mhv;Ѵ ”Vapaaaika Ylä-Savossa” 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille
aikuisille kerää marraskuun
loppuun mennessä tietoa siitä, millaisia toiveita heillä on
harrastusmahdollisuuksista ja mistä he ovat kiinnostuneita.
Aiheeksi kyselyyn tuli
vapaa-aikatoiminta, koska
kulttuuritoiminta ei ole terminä nuorille tuttu.
Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna
Marin kertoo, että esiselvityksen hankkeelle tehnyt
Ylä-Savon kulttuurivasta-

avien työryhmä havaitsi,
ettei nuorten ryhmään päästy kiinni. Lisäksi havaittiin,
että kuntien kulttuuripalveluiden ja nuorisopalveluiden
välinen raja oli epäselvä.
Marin toteaa, että kyselyn
avulla saadaan tietoa, miten
alueelle voidaan sitouttaa
kulttuurin kautta. Samalla
esitellään laajaa kulttuurikenttää.
–Ylä-Savon liikuntatarjontaa tuodaan esille, mutta
kulttuuriharrastusmahdollisuuksia ei. Kuitenkin kulttuuritoiminnasta voi löytyä
täältä kotoisin olevalle tai
tänne muuttavalle juuri se
omimman tekeminen, Marin
sanoo.
Projektityöntekijä Riik-
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ka-Liisa Kajanus näkee
kulttuurin alueellisena kilpailuvalttina. Hän myös
huomauttaa, että kulttuuri
ja luovat alat ovat koko ajan
kasvava elinkeino.
–Tälle kentälle kannattaa
panostaa!

$-ob|;om saadatuhat vastaajaa. Kajanus toteaa, että
jos saadaan kattava otos, tiedetään, millaisia toimijoita
kentällä on ja mitä toiveita
heillä on.
Kyselyssä on tarjottu
mahdollisimman paljon
vaihtoehtoja merkitä kiinnostuksensa kohteita, ja
mahdollisuus päästä tuottamaan oma idea todeksi.
Kajanuksen kanssa kyselyä
oli suunnittelemassa Savonia ammattiopiston merkonomiopiskelijat.
–Jos saamme kattavan
otoksen, tiedämme, millaisia
nuoria alueella on ja mitä he
toivovat kuntien kulttuuri-

palveluilta.
Kyselyyn vastaajat vaikuttavat siis Ylä-Savossa elävien
ihmisten työ- tai vapaa-ajan
mahdollisuuksiin.

-f-mvm࢜h;;Kulttuurista
siivet ja juuret -hankkeen tiedonkeräämishankkeena. Sen
vaikutuksia voidaan hänen
arvionsa mukaan nähdä
vuonna 2020.
Yhtenä kysymyksenä kyselyssä on, mistä vastaaja on
saanut tietoa tapahtumista. Hankkeessa kolmena
päivänä viikossa työskentelevä merkonomiopiskelija Micaela Kurki kertoo itse
hankkivansa tietoa lähinnä
Instagramista, Facebookista
ja Snapchatista.
– Snapissa on somevaikuttajia, hän kertoo.
Kurki on aina ollut kiinnostunut laulamisesta. Se
kiinnostaisi häntä, mutta nyt
ajan vievät opinnot niin, ettei
harrastamiseen riitä aikaa.

