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Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys (hankekumppani Naantalin 4H-yhdistys)
NATTA -Nuori, Aktiivinen, Tärkeä Toimija alueellaan hanke nro: 30369
Hankkeen toiminta-alue oli Naantalin saaristoalueet sekä Maskun ja Ruskon kunnat.
Hankeaika 1.9.2016 – 31.8.2018
NATTA-hankkeessa aktivoitiin taidelähtöisin menetelmin nuoria oman
kylänsä/asuinalueidensa aktiivisiksi toimijoiksi. Tavoitteena oli estää nuorten syrjäytyminen ja
sukupolvien väliset riidat sekä nostaa nuoret ja nuorten omaehtoinen tekeminen tärkeäksi
osaksi oman kylän ja asuinalueen toimintaa. Hankkeen aikana kehitettiin esimerkkikonsepti
toimintamalliksi menetelmän käyttöön.
Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla edistettiin nuorten kasvua, kehitystä ja
nuoruuden arvostamista tasavertaisena ja arvokkaana elämän osana.
Nuoret otettiin osaksi alueen aktiivisten asukkaiden joukkoa ja annettiin heille mahdollisuus
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Näin nuoret saatiin osaksi yhteisöä ja mukaan yhteisön
kehittämistä. Tuottamalla asuinalueilleen omia tapahtumia ja ottamalla kantaa asioihin nuoret
osallistuvat päätöksentekoon. Positiivisen toiminnan johdosta aikuiset uskaltavat aidosti
nähdä ja kuulla nuoria.
HANKKEEN TOIMENPITEET
Hankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuuksia kaikissa alueen nuorisotaloilla ja kouluilla
kuudesluokkalaisista Naantalin lukioon ja ammattiopistoon. Nuoret ottivat kantaa alueen
kehittämiseen ja yhdessä hanketyöntekijän kanssa muodostivat ryhmän, joka alkoi suunnitella
omia tapahtumia tai muunlaista vaikuttamiskeinoa asuinympäristöönsä. Näitä suurempia
tapahtumia toteutettiin hankkeen aikana kymmenen. Nuoria valmennettiin tapahtumien

tuottamiseen seuraavan kuusiosaisen valmennussuunnitelman mukaisesti (sisällöt
räätälöityivät hankkeen tapahtumien mukaan):
Ryhmän kokoaminen/alkuinfo ja yhteiset fyysiset kokoontumiset, noin kuusi; projektinhallinta,
johtajuus, itsen, muiden ja projektin; tiedotus ja markkinointi, oma osaaminen ja
tapahtuman/projektin jälkeen oppien ja kokemusten kerääminen päätösjuhlassa.

Velkualla ja Livonsaaressa toteutettiin
yhteistyössä Pro Sinervo ry:n toteuttaman
Leader-rahoitteisen Saaristotalohankkeen
kanssa nuorten toimesta digitarina, jossa
nuoret kertoivat videon keinoin mietteitä ja
toiveita alueestaan. Digitarinoiden tekijät
olivat Velkuan yläkouluikäiset nuoret ja
tarinoiden tekemisen yhteydessä he
pohtivat paljon oman yhteisönsä
ainutlaatuisuutta suhteessa muuhun
Suomeen. Tarinat julkaistiin Vimeoohjelmalla ja ne esitettiin Velkuan koulussa
ja yleisötilaisuudessa Sinervo-talolla.

Lemussa nuoret halusivat järjestää kaikille asukkaille yhteisen kevättapahtuman. Se sai
nimen Le Moi. Nuoret esiintyivät piknik-tapahtumassa kyläläisille. Paikalla oli paikallinen rapyhtye, taikuri, liikuntaesityksiä ja yhteistyöyhdistysten toimintaa. Nuoret hoitivat tapahtuman
suunnittelusta jälkikiitoksiin asti itse meidän ohjaajien tukiessa taustalla. Tapahtuman
jälkeisessä palaute kokoontumisessa nuoret tiivistivät hienosti onnistuneen tapahtuman
vaativat toimenpiteet ja pohtivat sitä, että olisiko mahdollista, että he ohjaisivat tarvittaessa
muille nuorille tapahtuman järjestämistä. He tunsivat olevansa konkareita asiassa.

Askaisissa nuoret kokivat, että heillä ei ole mitään paikkaa missä esimerkiksi voisivat korjata
mopoja, jutella tai muuten vain kokoontua yhteen nuorisotalon aukioloaikojen ulkopuolella. He
olivat nuorisotalolla kuulleet, että Varsin Hyvä ry:n Massii rahoituksesta voisi saada tukea
esimerkiksi remonttitavaroihin He olivatkin löytäneet mieleisensä tilan kirjaston alakerrasta ja
hankkeen kautta heitä tuettiin oman projektin toteutumisessa. Yhteistyötä tehtiin aleen
muiden järjestöjen kanssa ja esimerkiksi paikallinen moottoripyöräkerho lupautui opettamaan
nuorille moottorien korjausta. Nuoret saivatkin paljon kokemusta itse toiminnan lisäksi muun
muassa kuntabyrokratian aikatauluista ja hallintokuvioista hakiessaan lupia remontointiin.

Tämä oli hankkeessa vaikein toteutettava suunnitelma. Kaikki paikalliset eivät tukeneet
nuorten toimia vaan osa tekaisi jo valituksia nuorten toimista ennen kuin yhtäkään
kokoontumista oli pidetty. Tila saatiin remontoitua ja vuoden 2018 kevään toiminta turvattua,
mutta jatkosuunnitelmat ja luvat toiminnan jatkumisesta ovat auki.

Myös Rymättylässä nuoret suunnittelivat Massii rahoituksen hakemista ja NATTA-hankkeen
tiedotustilaisuuden jälkeen halusivat yhdistää nämä
kaksi mahdollisuutta. Nuoret olivat huolissaan
tekemisen vähyydestä kesäisin ja halusivat aloittaa
toiminnan, jossa kaikki alueen nuoret (ja aikuisetkin)
saisivat yhteiskäyttöön erilaisia harrastusvälineitä.
Massii -rahoituksen turvin ensimmäinen hankinta
nuorten käyttöön oli yhteiset lainattavissa olevat
pesäpallon peluuvälineet. Ne vihittiin käyttöön koko
kylän yhteisellä peluutapahtumalla, joka järjestettiin
yhteistyössä alueen yhdistysten ha seurakunnan
kanssa. Nuoret olivat suunnitelleen, että
harrastevälineitä lainattaisiin nuorille kirjastosta, mutta se ei sopinut kaupungin
toimintatapoihin, joten paikallisen nuoren äiti otti lainausringin vapaaehtoistyökseen.

Ruskon ja Vahdon alueen nuoret halusivat
pohtia oman kuntansa asioita taiteen
keinoin ja Maunun koulun valinnaisen
kuvaamataidon oppilaat muodostivat
nuorten ydinjoukon, jonka vetovastuulla
nuoret järjestivät yhteistyössä kirjaston
kanssa taidenäyttelyn pohdinnan tuloksista.
Näyttely toteutettiin julisteesta
avajaisesiintyjiin asti nuorten ideoin ja
toimin. Näyttelystä oli kolme lehtijuttua ja
näyttelyssä vieraili satoja katsojia.

Maskun keskustan alueella oli kaksi isompaa nuorten toteuttamaa projektia. Toinen tehtiin
yhteistyössä Leader-rahoitteisen TyöTaitoja Tulevaisuuteen -hankkeen kanssa. Hankkeessa
nuoret oppivat tarvitsemiaan työtaitoja kursseilla. Yksi kurssien pitopaikka oli Maskun
kerhotila Brankkari, jonka nuoret kurssien harjoitustöinä remontoivat. NATTA-hankkeessa
nuoret halusivat järjestää tilan avajaiset, johon kutsuttaisiin kunnan päättäjiä ja yhdistysten
ihmisiä nuorten lisäksi keskustelemaan ja juhlimaan. Nuoret saivat kiitosta ja kunniaa kunnan
päättäjiltä. Tapahtumasta oli kaksi lehtijuttua paikallislehdissä ja keskustelutilaisuus
Hemmingin yläkoulussa Maskussa.
Toinen isompi nuortenprojekti oli
Kankaisten kartanon puistossa nuorten
järjestämä taidefestari, jossa nuoret
esittivät musiikkia, näytelmän ja pitivät
työpajoja aikuisille ja lapsille. Nuoret myös
suunnittelivat yhteistyössä alueen
työpajatoiminnan kanssa Paronin polun. Se
oli leikkimielinen tehtäväpolku, missä
kisattiin kuvitteellisen paronin kanssa,
etsittiin nuorten tekemiä taideteoksia polun varrelta ja harrastettiin puutarhaliikuntaa
ruusupuistossa. Polku oli yleisölle avoinna kaksi kesää.
Pienempiä nuorten projekteja oli hankkeen aikana useita. Taidelähtöisyys hankkeessa
tarkoitti menetelmien taustaa eli toiminnassa oli luova taidelähtöinen pedagoginen
ajattelutapa. Hankkeen aikana luotiin konsepti, jota soveltamalla nuorten syrjäytymistä estäviä
projekteja on mahdollisuus toteuttaa myöhemmin. Konsepti on lähinnä ohjaajan roolia tukeva.
NATTA -konsepti
Konsepti perustuu neljään asiaan, jotka ovat keskenään yhtä tärkeitä.
1 Tasa-arvoisuus = Nuorten taustaa ei kartoiteta alussa, avoimet nuorille vapaaehtoiset
haastattelut tehdään vasta puolivälissä tapaamiskertoja. Ohjaaja ei kysele alussa nuoren

henkilökohtaisista asioista, nuori voi toki itse kertoa niistä. Nuoren jaksamista ryhmässä
seurataan havainnoiden.
2 Kontekstisidonnaisuus = Nuorten kanssa toteutettavat asiat muokkautuvat
kohtaamis/kokoontumispaikan tarjoamin resurssein. Nuorille ei viedä valmista menetelmää,
kuten esimerkiksi teatteri-ilmaisua, vaan menetelmä muokataan tilanteen mukaan. Pääasia
on, että tekeminen on jotain konkreettista, parhaimmassa tapauksessa myös muita
hyödyttävää.
3 Ohjaaja = Ohjaajalla on tärkeä rooli konseptissa. Hänen innostuksensa ja uskonsa ovat
edellytyksenä sille, että nuoret aktivoituvat. Ohjaajan on välttämätöntä uskaltaa astua
yhdessä nuorten kanssa omien mukavuusrajojensa ulkopuolelle oppimaan uutta,
kokeilemaan ja yrittämään.
4 Ohjaajan / ohjaajien ja nuorten verkostot = Ohjaajalla on työkokemuksessaan ja
verkostoissaan paljon osaamista. Verkostojen kautta ohjaajan tiedot ja taidot eri menetelmistä
moninkertaistuvat. Myös nuorilla on myös tuttava- ja perhepirissään ihmisiä, jotka osaavat
neuvoa monessa asiassa. Verkostojen kautta asiantuntijuus kasvaa ja prosessin aikana
eteen tuleviin pulmiin saadaan tiedollista, taidollista ja mahdollisesti materiaalistakin apua.
HAASTEET JA HANKALUUDET
Suurimmat hankkeen toteutuksen aikana tulleet vaikeudet olivat hankkeen toteuttajien
työresursseihin liittyvät ongelmat. 4H-yhdistysten työntekijät kohtaavat työssään niin monia
erilaisia tilanteita, että meille oli muodostunut mielikuva siitä, mikä on normaali työ – ja
osaamismäärä. Tämä ei ainakaan tässä hankkeessa vastannut todellisuutta. Alun perin
hanketta haettiinkin niin, että hanketyöntekijä olisi ollut kokoaikainen, mutta tälle emme
saaneet rahoitusta. Jälkeen päin ajatellen, kun hankkeen työntekijän tuntimäärää laskettiin,
olisi ollut järkevintä palkata yhdistyksen normaaliin toimintaan sijainen ja toteuttaa hanketta
yhdistyksen resurssein.
Muuten hankkeen aikana tuli eteen lähinnä haasteita, jotka olivat nuorille samalla hyviä
oppimisen kokemuksia. Kuntabyrokratian hitaus ja ryhmän jäsenten erilaiset sitoutumistavat

tapahtumien ja suunnitelmien toteutukseen. Nuorille oli vaikeaa ymmärtää esimerkiksi se, että
Rymättylän kirjasto ei saanut ottaa harrastevälineiden lainaamista toimitiloihinsa tai se, että
Askaisten kokoontumistilan hakemuksen hyväksymisen jälkeen kesti neljä kuukautta saada
tila käyttöön. Kaiken kaikkiaan kokemukset olivat hienoja ja suuria vaikeuksia ei
toteutuksessa ollut.
Hankkeessa loppuu usein aika kesken ja niin tässäkin. Nuoret kertoivat toisille nuorille
hankkeessa toteuttamistaan projekteista ja tätä kautta elokuussa 2018 tuli useita
yhteydenottaja nuorilta. Myös hankkeen ryhmien kokoontuminen hankkeen jälkeen askarrutti
heitä. Useat nuorten ryhmät aktivoituivat muutenkin: liittyivät koulussaan vaikutusryhmiin,
ilmoittautuivat kunnan nuorisovaltuustoon, kyselivät mahdollisuuksia jatkaa vaikutustoimintaa
myöhemmin.
JATKOTOIMET
Hankkeesta on tullut kyselyitä paljon kouluilta ja kuntien nuorisoryhmiltä. Hankkeen lopussa
nuorten ryhmiä ohjattiin niiden palveluiden pariin missä heitä voitaisiin tukea. Osa nuorista
varmaan pystyy jo olemaan kokemusasiantuntija toimissa ja tukemaan ystäviään ottamaan
aktiivisesti osaa toimintaa. Tuemme myös ryhmiä perustoimintamme ohella yhdistyksessä,
mikäli aikaa jää. Kokoonnumme keväällä vielä yhteistyökumppaneiden kanssa ja mietimme
jatkotoimenpiteitä toiminnalle, kun olemme saaneet kaikki kirjalliset palautteet taulukoihin.
TIEDOTUS
Suurin osa hankkeen tiedotuksesta on tehty sosiaalisen median kautta. Hankkeen
tapahtumista on tiedotettu yhdistysten Facebook-sivuilla ja nuorten ryhmillä on ollut omat
ryhmänsä eri palveluissa, joiden kautta tieto on saatu nopeasti eteenpäin. Myös yhdistysten
sivuilla on ollut omat osionsa hankkeen tapahtumille ja yhteistyössä tehdyt tapahtumat ovat
levinneet myös yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta.

Lehdistössä hankkeesta on ollut juttuja muun muassa Turun Seutusanomissa,
Rannikkotiedotteessa, Vakka-Suomen sanomissa ja Turun Tienoossa.

Nuoret tekivät hankkeesta esittelyvideon vuoden 2017 lopun ja kevään 2018 lopun
infotilaisuuksiin. Video on vielä nähtävillä ainakin osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=HTBL_QliPjg
RAHOITUS
Hankkeen alussa Naantalin 4H-yhdistyksen osalta oli hankalaa saada yksityistä rahoitusta
kokoon ja hankkeeseen kertyikin Naantalista alussa vain vähän työtunteja. Loppua kohden
asiat sujuivat rahoituksenkin osalta. Alun vaikeuksien vuoksi ja myöhemmän Naantalin
yhdistyksen toiminnanjohtajan irtisanoutuessa rahoituksesta jäi osa käyttämättä (noin 1/3).
Yhdistyksen hallitus ei kuitenkaan halunnut hakea muutosta hankkeen aikaan, vaan päätti
keskittyä toteuttamaan hankkeen toimenpiteet mahdollisimman hyvin ja hakea myöhemmin
toteutukseen rahoitusta erikseen, mikäli hankkeen jälkeen alueella on tarvetta hankkeen
toimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin suurelta osin vapaaehtoisvoimin.
Talkootyötunteja kertyikin paljon enemmän, mitä hankelaskutukseen voitiin ottaa mukaan.
Tarpeet kartoitetaan kevään 2019 palautepäivässä.

Rymättylässä nuoret
kysyivät pienempien
asukkaiden mielipidettä
kylätapahtumassa siitä
mitkä asiat heille ovat
tärkeitä ja minkälaista
toimintaa lapset
haluaisivat kylälleen.

