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Sisältö 
Good [facilitators] make people feel that they're 

at the very heart of things, not at the periphery. 

based on Warren G. Bennis 
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Peripherian merkitys 
Periferia tarkoittaa jonkin äärialuetta, syrjäseutua. 

Periferiana nähdään siis jonkin alueen keskuksen 

ulkopuolella sijaitseva alue: molemmat määritellään 

toistensa kautta. Keskus ja periferia erotellaan toisistaan, 

joten niiden on oltava erilaiset. ”Kasvun moottorina ” 

toimivan keskuksen pitäisikin hyödyttää myös periferioita. 

Käytännössä niiden vaikutus ei kuitenkaan ulotu 

periferioihin, minkä vuoksi periferioita kutsutaan usein 

”unohdetuiksi” alueiksi. 

Kaikilla alueilla on omat haasteensa – jopa keskustassa 

sijaitsevilla. Periferioiden ydinongelmat osallistumattomuus, 

infrastruktuurin rappeutuminen, väestökato ja nk. aivovuoto 

ovat kuitenkin läsnä lähes kaikissa periferioissa. Ne 

aiheuttavat myös ikävän noidankehän ongelmien ruokkiessa 

toinen toistaan. 

Sisäisiin periferioihin kuuluu kolme eri tyyppiä, jotka 

luokitellaan paikallisten haasteiden mukaan. 

 

 

 
Haasteiden noidankehä periferioissa. 

 

 

 

 
Johdanto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

IP1- ja IP2-tyyppejä esiintyy usein maaseudulla tai vuoristoisilla alueilla. IP3-tyyppi on yleisempi kaupunkialueilla Kukin näistä 

kolmesta tyypistä esiintyy jossakin PIP-projektin (prospects in peripheries, periferioiden mahdollisuudet) kartoittamassa 

alueessa. 

 

 

Tyypi 3 

Yhteisö 

Paikalliset toimijat eivät 

tee yhteistyötä ja näiden 

väliset siteet ovat 

heikkoja esimerkiksi 

monisyisten 

valtasuhteiden takia. 

Tyypi 2 

Hyvinvointi 

Asukkaiden saatavilla 

olevat palvelut (esim. 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut) ovat 

rajoitetut joko alueen 

asukasluvun tai 

säästöohjelmien takia. 

Tyypi 1 

Talous 

Pääheikkoutena on 

infrastruktuurin 

puutteelliset 

yhteydet läheisiin 

liikekeskuksiin. 

Periferia-

tyypit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Alueella on laajat luonnonvarat minkä lisäksi se 

pyrkii käyttämään 100 % uusiutuvaa energiaa 

vuoteen 2030 mennessä. 
 

 

 

 

 

 
Vaikka Lieksa onkin kompakti kunta, etäisyys 

isompiin kaupunkeihin rajoittaa uusien 

mahdollisuuksien hyödyntämistä 
 

 

 

 

 
 

 
LLäännssii--PPoommmmeerrii 

 
Alueemme 

 

 
 

 

 

 
SSaammssøø 

 

 
LLiieekkssaa 

Mahdollisuudet 

Syrjäisyys 

Saksan ja Puolan rajan läheisessä Länsi-Pommerissa 

korostuu kielen, tulotason, koulutuksen ja asuntojen 

hintojen välinen kuilu eri alueiden välillä. Nämä erot tuovat 

alueelle paitsi haasteita myös uusia mahdollisuuksia. 

Kuilu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Väestökato on Częstochowan suurin ongelma: 

nuoret aikuiset muuttavat muihin kaupunkeihin tai 

ulkomaille, minkä takia alueen väestö vanhenee 

nopeaa tahtia. 
 

 

 

 
 
 

 

 
GGuuaaddaallhhoorrccee 

 

 
Sardinia 

 
Alueemme 

 Vaikka Sardinia on lähellä manner-Italiaa, on se silti 

eristyksissä. Julkinen liikenne on liian kallista. 

 

Guadalhorcen asukkaiden tulisi lähentyä alueeseensa ja 

tehdä yhteistyötä pienten yritysten ja kestävän 

liiketoiminnan kanssa. Näin voidaan parantaa alueen 

yhteisöhenkeä, yleistä auttamishalua ja solidaarisuutta sekä 

kehittää alueen yhteisötaloutta. 

 

 

Czestochowa 

Eristyneisyys 

Väestökato 

Juurtuneisuus 



 

 

 

 

 

 

 

 

Periferioissa esiintyy useita yhteen limittyviä haasteita. Jos jokin ongelmista pahenee, vaikuttaa se myös muihin, jolloin ikävä noidankehä 

syntyy. Jos alueella ei esimerkiksi ole saatavilla riittävästi palveluja, asukkaat saattavat muuttaa muualle parempien palvelujen perässä. 

Lähtömuuton takia verovarat vähenevät, jolloin uusia saneerausohjelmia otetaan käyttöön. Tällöin paikallisviranomaisten on leikattava 

vielä enemmän palveluja, mikä vaikuttaa yhä useampiin asukkaisiin ja saa monet heistä muuttamaan pois alueelta. 

Periferioiden aseman parantamiseksi tehdään erilaisia toimenpiteitä. Ne voivat kuitenkin kääntyä itseään vastaan, mistä seuraa nk. 

käänteinen pumppuilmiö: periferian aseman parantamiseen tarkoitettu investointi heikentääkin siis sen asemaa. Uusi tie voi esimerkiksi 

lyhentää matka-aikaa periferian ja taloudellisesti paremmin toimeentulevien keskustojen kanssa, mutta se voi myös houkutella 

potentiaalisesti vahvempia kilpailijoita keskuksista. Periferioissa tarvitaan siis lisäksi sellaisia linjauksia, jotka tähtäävät paikallisen 

pääoman kehittämiseen, mukaan lukien taidot, verkostoituminen ja liiketoimintamahdollisuudet. Infrastruktuurin investoinnit eivät riitä. 

 
Samsø 

What Samsø on mielenkiintoinen periferia sen paradoksaalisen julkisuuskuvan takia. Alue nähdään 

progressiivisena paratiisina vihreine aloitteineen, mutta se kärsii silti samoista ennakkoluuloista kuin 

muutkin syrjäseudun alueet. Samsøn toimintatapoja esitetään usein ratkaisuna periferioiden ongelmiin. 

Saarella elämiseen liittyy kuitenkin periferialle tyypillisiä rajoitteita. 

 
Lieksa 
Lieksan haasteet ovat tyypillisiä eristyksissä olevan seudun haasteita. Monet nuoret aikuiset jättävät 

kaupungin korkeakouluopintojen tai monipuolisempien työmahdollisuuksien takia. Suurempiin keskuksiin 

ei ole mahdollisesti tehdä päivittäisiä työmatkoja pitkien etäisyyksien takia. Asukkaiden keski-ikä nousee, 

minkä takia erikoisterveydenhuollolle on lisää kysyntää. Sidonnaisuus voi ilmetä äärimmäisillä tavoilla, 

kuten pienissä paikoissa yleensäkin: tiiviistä yhteisöstä yksinäisyyden tunteeseen. 

Yhteiset ja 

erityishaasteet 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Länsi-Pommeri 

Länsi-Pommeri on tyypillinen periferia, jossa lähtömuutto on jatkunut jo pitkän aikaa. Aluetta leimaa 

Saksan jälleenyhdistymisen historia sekä sen rajat ylittävät ominaisuudet. Jälleenyhdistyminen on 

pahentanut entisestään talouden hiipumista, työttömyyttä ja väestökatoa, mutta rajayhteisöjen 

limittyminen luo myös mahdollisuuksia alueen uudelleenasuttamiseen. Idästä länteen päin suuntautuva 

muutto voisi elvyttää paikallista infrastruktuuria, mutta uusi väestörakenne edellyttää muukalaisvihan ja 

kulttuurimuurin ratkomista. 

 

Larissa 

Larissassa ei ole riittävästi työmahdollisuuksia, koulutuksen järjestäjiä eikä nuorille suunnattua 

kulttuurista ja sosiaalista toimintaa. Alueella ei ole yhtään nuorisokeskusta tai nimenomaan nuorille 

suunnattua toimintaa. Tämä on poikkeuksellista Larissan kaltaiselle suurelle kaupungille, jossa elää 

paljon nuoria. 

 

 

 
 
Sardinia 

Sardinian maaseutualueet eivät ole likimainkaan niin kehittyneitä kuin kaupungit, mikä näkyy myös 

liiketoiminnan epätasaisena jakautumisena: 30 % liiketoiminnasta on Sassarissa ja 32 % Cagliarissa. 

Tämä vaikuttaa väestörakenteeseen, sillä ihmiset muuttavat Sardinian kaupunkeihin (tai muihin 

maakuntiin tai muille muihin maihin) työn perässä. Työnhaku ei olekaan helppoa, sillä työttömyys on 

ongelma, joka koskettaa 2/3 väestöstä. Maaseutua voidaan elvyttää lisäämällä liiketoimintaa ja luomalla 

työpaikkoja, mikä mahdollistaisi edellä mainittujen ongelmien ratkaisemisen. 

 

 

 
 

Yhteiset ja 

erityishaasteet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czestochowa 

Alueella esiintyy tyypillisiä periferian haasteita, kuten väestökatoa (väestön ikääntyminen) ja 

asukkaiden (esimerkiksi maahanmuuttajien) osallistuttaminen vaikeudet. Erityishaasteena on se, 

että sidosryhmät eivät tee yhteistyötä keskenään, minkä takia alueella on hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia monisuuntaiseen kehitykseen. 

 

 
Guadalhorcen laakso 

Guadalhorcen laakso sijaitsee erinomaisella paikalla Málagan maakunnassa. Alue on lähellä sekä 

pääkaupunkia että rannikkoa, ja sillä on arvokkaita luonnonvaroja, kuten hedelmällinen, 

maatalouskäyttöön soveltuva maaperä, suotuisa ilmasto sekä lyömättömät luonnolliset puitteet 

kestävän matkailun kehittämiseksi. Erinomainen sijainti koituu kuitenkin myös alueen vahingoksi, 

sillä monet nuoret haluavat mieluummin elää läheisissä kaupungeissa, joissa on enemmän 

työmahdollisuuksia. Näin alueen väestökato ja nk. aivovuoto vain pahenevat ja kulttuurinen 

monimuotoisuus kärsii eikä nuoriin ja innovatiiviseen yritystoimintaan liittyviä hankkeita ole 

riittävästi. 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiset ja 

erityishaasteet 



 

 

 

 

 

 

 

 

Periferiat asetetaan usein rinnakkain keskusten kanssa. Nämä alueet vaikuttuvat usein toistensa negatiiveilta – periferioissa on 

esimerkiksi rajatut työllistymismahdollisuudet, kun taas kaupungeissa on monipuolisemmat uramahdollisuudet. Vaikka syrjäseuduilla 

onkin paljon haasteita, ei pidä unohtaa alueiden ainutkertaisia kilpailuvalttejakaan. 

Mukaillen erästä PIP-alueiden asukasta, ”periferia on mielentila”. Periferian loistava tulevaisuus ei siis tarkoita alueen muuttamista 

kaupungiksi. Hyvin toteutetussa kehityssuunnitelmassa säilytetään periferioiden hyvät puolet, kuten yhteenkuuluvuus paikkaan, 

luonnonläheisyys, rauhallisuus sekä tunne siitä, että perhe on turvassa. 

Periferioiden ”loistava tulevaisuus” tarkoittaa siis yhteyden muodostamista muihin alueisiin paikallisen potentiaalin vahvistamiseksi. Se 

tarkoittaa myös digitaaliteknologian täyden potentiaalin hyödyntämistä sekä sosiaalisten innovaatioiden luomista. Se voi myös tarkoittaa 

sitä, että periferiasta muodostuu tiivis yhteisö, jonka toimijat tukevat toinen toistaan. 

Samsø 

Samsøn tulevaisuuden näkymät lienevät parhaimmat, mikäli nuorten piilevä kunnianhimo ja tarmokkuus voidaan valjastaa käyttöön. 

Lisäksi saaren luontoa ja yhteisöhenkeä kannattaa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän mielestämme tämän on 

pohjauduttava kestävään yrittäjyyteen. Samsø voisi olla paikka, jonne ihmiset ja yritykset kokoontuvat verkostoitumaan ja jakamaan 

tietoa uusien kasvumahdollisuuksien luomiseksi, samalla kuitenkin kunnioittaen niitä Samsøn periaatteita, jotka tekevät siitä 

ainutlaatuisen paikan. Joitakin periferian ongelmia voitaisiin käsitellä Samsøssa saaren potentiaalin sekä uusien ja mielenkiintoisten 

mahdollisuuksien kartoittamisella. Keinovalikoiman eri menetelmien yhdistäminen voi auttaa tässä. Tähän voi kuulua esimerkiksi 

verkostoituminen, tavoitteiden asettaminen ja tiedonvaihto, jotta Samsøsta todella voitaisiin rakentaa utopia. 

Lieksa 

Koronakriisin iskiessä monet kaupunkilaiset päättivät odotella tilanteen laantumista kesämökeillään maaseudulla ja syrjäseuduilla. 

Etätyön kasvavan suosion ansiosta monista Lieksan kaltaisista pienistä kaupungeista tuli suosittuja paikkoja niiden keskuudessa, jotka 

asuivat isommissa kaupungeissa vain työnteon takia. ”Uneliaat” kaupungit tarjosivat parempaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa, kun 

hyvinvoinnista tuli entistä tärkeämpää yhteiskunnalle. Hyvin toteutetuilla säästöohjelmilla pienet kaupungit voivat ohjata resurssit 

kestävämmällä tavalla ilman että asukkaiden hyvinvointi kärsii. 
 

Alueemme: 

Utopia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Länsi-Pommeri 

Kaksikielisyys on osa alueen elämäntapaa. Raja ei ole este jokapäiväisessä elämässä – Puolasta tai muilta Saksan alueilta saapuneet 

ovat sen sijaan hyväksytty orgaaniseksi osaksi paikallista väestöä. Syntipukkeja on yritetty etsiä jo pitkään, eikä Itä-Saksan 

eristäytymispolitiikan aikaisista tavoista ole ollut helppoa luopua. Nykyään alueen kylistä löytyy kuitenkin monikulttuurisia 

yhdistyksiä ja yrityksiä ja jopa julkisia laitoksia, kuten kaksikielisiä kouluja ja päiväkoteja. Uuden sukupolven työnhakijoilla on nyt 

enemmän mahdollisuuksia, sillä yritykset menestyvät ja työmarkkinat ovat avoinna heille kummallakin puolen rajaa. 

 

Larissa 

Seuraavien viiden tai kymmenen vuoden aikana Larissasta voisi muodostua nuorekas kaupunki, josta löytyy uramahdollisuuksia 

maanviljelyksen saralta sekä sosiaalisia mahdollisuuksia nuorille. Larissasta voisi myös tulla Keski-Kreikan monikulttuurinen keskus 

yhdenvertaisuutta ajavien aloitteiden myötä. 

 

Sardinia 
Maaseutualueita elvytetään maatilamatkailun ja korkealuokkaisen viini- ja ruokayrittäjyyden avulla. Elvyttämisessä auttaa lisäksi 

järjestelmällisempi ja yhtenäisempi matkailua koskeva hallintojärjestelmä. Paremman hallintojärjestelmän avulla sekä paikalliset että 

turistit voivat hyödyntää paremmin alueen luonto-, arkkitehtuuri- ja kulttuurikohteita, jotka tulevat helpommin saavutettaviksi 

parempien alueensisäisten yhteyksien ansiosta. 

Keinovalikoimalla voinee lisätä paikallisten tietoisuutta Sardinian luontoon, arkkitehtuuriin ja kulttuuriin liittyvästä potentiaalista.  

Seuraavan kymmenen vuoden aikana erityisesti paikallisia sekä muualta muuttaneita nuoria voidaan kannustaa kehittämään uusia 

keinoja, joilla syrjään jääneet periferiat saisivat enemmän arvostusta. Lisäksi nuoria rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä näiden 

muutosten toteuttamisesta neuvottelemalla Sardinian päätöksentekijöiden kanssa kaikilla hallintotasoilla. 

 

 

 
 

Alueemme: 

Utopia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czestochowa 

Yhtenä mahdollisuutena on kohdata kaikki alueen haasteet yhtenäisenä rintamana. Tämän toteuttamiseksi kaikkien 

sidosryhmien on oltava mukana kehityshankkeiden alkuvaiheessa. Kaikkien sidosryhmien, mukaan lukien 

paikallisviranomaisten, yliopistojen, järjestöjen, sekä ikäihmisten että nuorten yhteisöjen on tuotava esiin tarpeensa sekä 

tulevaisuuden näkymänsä aluetta koskien. On erittäin tärkeää, ettei ketään jätetä sivuun ja että alueesta rakennetaan kaikkien 

yhteinen kotimaa. Tämän keinovalikoiman resurssien ja menetelmien avulla pyritään saada kaikki asukkaat samalle viivalle 

kehitystavoitteiden suhteen. Koulutuksen ja työpajojen järjestäminen on tarpeen, jotta ihmisten mielenkiintoa voidaan pitää 

yllä. Lisäksi osanottajat voivat miettiä niiden avulla, mitä he voisivat tehdä itse tunnistamiensa kehitystä vaativien osa-alueiden 

suhteen. Tämä on mahdollista PIP-keinovalikoiman avulla. 

 

Guadalhorce Valley 
Maaseudun väestökadon ehkäisemiseen sekä syrjäseutujen arvonnousuun tähtäävät toimet ovat vaikuttaneet etenkin 

Guadalhorcen laakson nuoreen sukupolveen, joka arvostaa maaseudulla asumisen hyviä puolia ja on tietoinen alueensa 

potentiaalista. 

Tämä on tuonut alueelle uuden sukupolven nuorisoliikkeitä ja yrittäjyysaloitteita, jotka vastaavat sosiaalisiin ongelmiin ja 

ympäristöhaasteisiin. Näin yhä useammat nuoret ovat valmiita työskentelemään ja asumaan alueella, etenkin käyttäen 

hyväkseen alueen luonnonvaroja. Jos asukkaat pysyvät alueella ja he pitävät mielen avoimena ja käynnistävät oman 

kasvuprosessinsa, kulttuuritarjonta on monipuolisempaa ja palveluita on enemmän saatavilla. Tällöin asukkailla on lisäksi 

enemmän vaikutusvaltaa tarvittavien palvelujen ja infrastruktuurin vaatimisessa julkishallinnolta ja päätöksentekijöiltä. 

 

 

 

 

 

 

 

Alueemme: 

Utopia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsø 

Pienestä koostaan ja väkiluvustaan huolimatta Samsø on tullut tunnetuksi uusiutuvan energian ja energiantuotannon muutoksen 

hankkeistaan, menetelmistään sekä tuloksistaan niiden suhteen. Tämä tuli mahdolliseksi Samsøn saatua valtion rahoitusta 

kilpavoiton ansiosta – tavoitteena muuttaa se ”vihreän energian saareksi”. Nerokkaan maanjuuritason lähestymistapansa ansiosta 

vuonna 2007 Samsøn asukkaat pystyivät julistamaan, että saari oli 100 % omavarainen energian suhteen. Tämän toteuttamiseksi 

Samsø on käyttänyt hyväksi saaren omia voimavaroja sen kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi. Saarta leimaa sen erittäin tiivis 

yhteisö sekä vahva yrittäjähenki. Vaikuttaa myös siltä, että saarella on paljon epämuodollisia siteitä, jotka auttavat mahdollisuuksien 

ja valmiuksien kehittämisessä julkisella, yksityisellä ja kunnan sektorilla. Saaren pääfasilitaattori on Samsøn energia-akatemia 

(energi akademiet), joka järjestää kursseja ja muuta toimintaa. Projektipohjainen organisaatio keskittyy ilmastonmuutoksen 

seurausten tarkasteluun. Se tarjoaa myös fyysisen kokoontumispaikan muun muassa seuraavien aiheiden käsittelyyn: koulutus ja 

tutkimus (mukaan lukien kurssit ja näyttelyt, joiden aiheena on energia), ilmastonmuutos sekä uusiutuvat luonnonvarat. On selvää, 

että saaren luonto ja yhteisö tarjoavat parhaat välineet saaren tulevaa kehitystä varten. 

 

Lieksa 

Metsien ja luonnonjärvien siimeksessä oleva Lieksa on rauhallinen yhteisö. Pienestä koostaan huolimatta kaupungissa toimii 

aktiivinen yhteisö, joka järjestää tapahtumia kaikenikäisille asukkaille. Kaikki peruspalvelut löytyvät läheltä tiiviisti rakennetussa 

kaupungissa. Lieksa on turvallinen asumispaikka, joka houkuttelee luokseen perheitä, jotka haluavat kasvattaa lapsensa 

melusaasteen, vilkkaan liikenteen ja muiden isojen kaupunkien ongelmien ulottumattomissa. Asukkaiden mukaan paikallinen luonto 

ja villieläimet kuuluvat alueen suurimpiin vahvuuksiin. Sen lisäksi että luontokohteet ovat paikallisten ilona, voisivat ne myös toimia 

vetonaulana turisteille ja vahvistaa kunnan taloutta. Lieksalla onkin jo itse asiassa yksi Pohjois-Karjalan tunnetuimmista 

maamerkeistä – Kolin kansallispuisto ja matkailukeskus. Asukkaiden mielestä ympärillä oleva luonto onkin kaupungin suurin 

hyödyntämätön voimavara. Ilmasto on myös yksi alueen luonnonvaroista. Kylmät ja lumiset talvet voivat houkutella kaupunkiin 

talviurheilulajien harrastajia ja nk. kovan seikkailumatkailun ystäviä. Leudot kesät taas voivat olla mieleen niille, jotka eivät kestä 

paahtavaa hellettä. 

 

 

 

Resurssit ja 

kilpailuvaltit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsi-Pommeri 

Länsi-Pommerin suurin voimavara on sen ihmiset. Pitkään jatkuneella lähtömuutolla on se hyvä puoli, että sen ansiosta 

nykyväestöllä on vahvat kotiseutusiteet. Nämä siteet voivat olla syypäinä sulkeutuneille yhteisöille, jotka hylkivät Puolasta tai 

Saksan muilta alueilta kotoisin olevia ulkopuolisiksi miellettyjä asukkaita. Alueelle omistautuminen näkyy kuitenkin myös 

siinä, että asukkailla on vahva yllyke yhteisöjen yhteiskehittämiseen. Maahanmuutto Puolasta voi tarjota myös suuria 

taloudellisia mahdollisuuksia, kun monet keskiluokkaiset puolalaiset muuttavat Saksaan paikoittain huomattavastikin 

alhaisempien asuntojen hintojen takia. Tämä väestö voi auttaa elvyttää alueen taloutta ja kyläyhteisöjä, sillä 

maahanmuuttajilla on korkeat odotukset palvelujen ja julkisten laitosten suhteen. Puolankieliset tai kaksikieliset palvelut ja 

laitokset olisivat paras keino saada näitä tulokkaita sekä paikallisten seuraavaa sukupolvea sijoittamaan pääomaansa 

alueelle. Alueelle luonteenomainen tasainen maisema on luonnonvara, joka muodostaa kehyksen maaseutuväestön arjelle. 

Monet harrastavat ulkoilua: juoksemista, hölkkäilyä, pyöräilyä tai metsästystä. Väestökato on ollut hyväksi luonnolle ja 

luonnonvarojen hyödyntämiselle. Itämeren rannikko tarjoaa monia matkailumahdollisuuksia, jotka luovat kausiluonteisia, 

taloudellisia ”infuusioita”, joita voitaisiin hyödyntää infrastruktuurin rakentamisessa sekä turisteja että paikallisia varten. 

 

Larissa 

Sekä ilmasto että maantieteellinen sijainti ovat suotuisia Larissalle. Kreikan keskellä sijaitseva kaupunki on käytännössä 

maaseutua, mikä voisi houkutella alueelle runsaasti nuoria aikuisia, jotka työskentelevät maatalouden parissa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resurssit ja 

kilpailuvaltit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sardinia 
Sardinialla on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita paikkoja sekä luontokohteita, jotka voivat lisätä sen houkuttelevuutta 

matkailukohteena. Sassarin yliopiston tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan alueen matkailun kilpailukykyä voitaisiin parantaa (1). 

Saarella on paljon koskemattomia viheralueita ja luonnon niittyjä, vaikka suojelualueita onkin maan keskivertoa vähemmän. Alueen 

luonnonperintöalueisiin kuuluu kolme kansallispuistoa, useita maisemansuojelualueita, suojeltuja merialueita sekä lukuisia 

rannikkoalueita. 

Kulttuuripääomaa taas kuvastaa se, että 21 % pienistä ja erittäin pienistä yrityksistä ovat käsityöläisyrityksiä. Ruoka- ja viinimatkailua 

voitaisiin kehittää alueella, sillä tällä hetkellä ruoka- ja viinimatkailua on vähemmän Sardiniassa kuin Italian muissa osissa. 

Korkealuokkaisia ravintolaita ja matkailutiloja on myös niukasti. Sardinia voisikin kehittää perinteistä ravintolakulttuuriaan arvostetumpaan 

ja korkealuokkaisempaan suuntaan. 

Vertaamalla merkittävien kulttuuriesineiden määrää alueella olevien museoiden ja vastaavien instituutioiden määrään on selvää, että 

asiaan kaivataan parannusta. Vaikka Sardiniassa on 5 % Italian kulttuurikohteista (enimmäkseen etnografisia ja arkeologisia), näitä 

resursseja käytetään hyväksi aivan liian vähän. Ympäri saarta löytyy kuitenkin monta ”borghia” (arkkitehtonisesti merkittävää kylää), jotka 

ovat osana kansallista tunnustamisjärjestelmää. Tämä antaa toivoa, että järjestelmällisellä strategialla näistä kohteista voisi tulla turistien 

suosimia.” 

 

Czestochowa 
Kaupungin suurin ongelma on alueen sisäisen yhteistyön puute. Koulut, yliopistot ja muut koulutuslaitokset eivät vastaa yrittäjien 

tarpeisiin ja kouluttautuneet nuoret aikuiset etsivät työpaikkaa alueen ulkopuolelta. Yrittäjien tulisi tunnistaa yritystoimintaan vaadittavat 

pätevyydet sekä hankkia tarvittava lisäkoulutus. Toisena haasteena on Częstochowan kaupungin ja muiden perifeeristen 

paikallisyhteisöjen yhteistyön puute. Yhteistyötä tulisi tehdä paitsi teiden ja saniteettirakentamisen kaltaisen infrastruktuurin 

rakentamisessa, myös henkisen pääoman, virkistysmahdollisuuksien sekä työpaikkojen kehittämisessä. Kolmas haaste on ihmisten 

osallistaminen sekä integrointi yhteisöön. Yhteiskunnan ikääntyessä moni maahanmuuttaja on asettunut asumaan ja tekemään työtä 

alueelle. Maahanmuuttajien integrointi voi olla yksi alueen kehitysmahdollisuuksista, mutta sen toteuttaminen on myös yksi sen 

haasteista. 

 

Resurssit ja 

kilpailuvaltit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

The Guadalhorce Valley 

Luonnonmukaisesta maanviljelystä sekä sosiaalisista innovaatioista voisi tulla aluekehityksen päämoottori. Guadalhorcen 

laaksolla on kuitenkin edelleen lukuisia rajoitteita hallinnollisiin esteisiin, perusinfrastruktuurin puutteeseen 

(terveydenhuoltopalvelut, hotellit, Internet ja uusi teknologia yms.), tietoliikenteeseen sekä joukkoliikenteen resursseihin 

liittyen. 

Tämän takia alueen työmahdollisuudet ovat heikommat, mikä johtaa sekä rakenteelliseen että kausittaiseen työttömyyteen. 

Siksi nuoret aikuiset muuttavatkin muualle parempien töiden, kulttuuritarjonnan sekä vapaamman elämäntyylin perässä 

(aivovuoto). Tämä vaikuttaa maaseutualueiden ja niiden resurssien arvostukseen sekä näköalattomuuteen alueen 

mahdollisuuksien suhteen. Lisäksi yksilökeskeinen ajattelutapa korostuu sekä jokaisen väestön kehitykselle välttämätön 

infrastruktuuri ja peruspalvelut jätetään heitteille. 

Resurssit ja 

kilpailuvaltit 

 

 



 

 

 

 

 

 

Menetelmiä  
mahdollisuuksien  

luomiseen 

Kappale II: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menetelmiä mahdollisuuksien luomiseen periferioissa 

Yhteistyökumppanit seitsemästä eri Euroopan periferiasta ovat kehittäneet yhdessä menetelmiä, joiden avulla voidaan 

vastata yleisiin ja harvinaisempiinkin periferioiden haasteisiin. Haluamme antaa keinoja sosiaalisten, kulttuuristen ja 

taloudellisten haasteiden ratkomiseen, sillä uskomme, että yhdistämällä keinovalikoiman eri osia mahdollisuuksia 

voidaan luoda kestävästi. 

Keinovalikoima on suunnattu niille, jotka haluavat saada muutoksia aikaan alueillaan. Tätä tarkoitusta varten 

keinovalikoiman eri osat on ryhmitelty niitä vastaavien haasteiden sekä menetelmien laajuuden mukaan, 

pitkäaikaisista strategioista lyhyisiin harjoituksiin. Tulimme siihen tulokseen, että laaja-alaisten strategioiden, 

keskipituisten koulutusten ja pienimuotoisten harjoitusten yhdistäminen monisyisillä tavoilla on paras tapa 

muutosten aikaansaamiseksi ja niiden ylläpitämiseksi. 

Strategiat 

Näiden eritasoisten menetelmien avulla sidosryhmiä voidaan saada tekemään yhteistyötä laajempialaisten, koko yhteisöön 

vaikuttavien strategioiden suhteen. Strategiat on suunniteltu niin, että muutos tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Alueen 

tulevaisuudesta neuvotellaan sidosryhmäverkostojen kautta useissa tapahtumissa, alustoilla sekä koulutustilaisuuksissa. 

Koulutukset 

PIP-keinovalikoiman koulutusmenetelmissä tuodaan esille jokin tietty tavoite sekä menetelmien yhteisvaikutus niin 

koulutuksen osallistujiin kuin laajemminkin yhteisöön. Koulutukset ovat lyhytkestoisempia (päivä, viikonloppu tai viikko) 

kuin strategiat. Koulutuksiin kuuluu harjoituksia, joissa keskitytään enemmän tiettyyn aiheeseen. 

Harjoitukset 

Viimeisimpänä keinona on harjoitukset, jotka vaikuttavat yksilöllisesti osallistujiin.  Harjoitukset ovat yleensä osa laajempia 

tapahtumia kuten koulutustilaisuuksia. Harjoitukset ovat vielä lyhytkestoisempia; ne kestävät muutamista minuuteista muutamaan 

tuntiin. 
 

Keinoja 

Periferioille 



 

 

 

 

 

 

 

Alla esitellään keinot, jotka osanottaja-alueet ovat valinneet alueittensa haasteiden perusteella. Keinovalikoimaa on testattu 

ja muokattu niin, että se soveltuu myös mainitun alueen ulkopuoliseen käyttöön ja voidaan toteuttaa sekä paikan päällä 

että verkkoympäristöissä. 

Vastaaminen 1. haasteeseen: Yhden toimialan työmarkkinat 
Rajoitetuista työmahdollisuuksista johtuva työelämään astuvien asukkaiden massamuutto on yksi laajimmille levinneistä 

periferioiden ilmiöistä. Varsinkin matkailusta pitkälti riippuvaisilla alueilla elinkeinovalikoima on hyvin yksipuolinen. 

Ensimmäinen haasteeseen vastaava keinovalikoimamme on kotoisin Tanskan saarilta. Sillä rohkaistaan nuoria aikuisia 

laajentamaan alueen elinkeino- ja yritystoimintaa yrittäjyyden kautta. Alueellisena painopisteenä on etenkin 

ympäristökestävyys. 

 

KEINOVALIKOIMA 1: Kestävä yrittäjyys voimaannuttamisen työkaluna 

Crossing Borders -järjestö on kehittänyt kokonaisuuden tanskalaista Samsø-saarta varten. 

Päähaaste: # yhden toimialan työmarkkinat 

Yhden toimialan työmarkkinoihin liittyvät haasteet: #työttömyys #nuorten lähtömuutto #kestävyys 

Strategia 1: Kestävää yrittäjyyttä henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamisella  

KESTO: VÄHINTÄÄN 6 KUUKAUTTA 

Strategian avulla osanottajat voivat havainnollistaa ja luoda pitkäkestoisia yrityssuunnitelmia, vaikuttaen osaltaan koko 

alueen kestävän talouden ja demografisen tilanteen kehitykseen. 

Puheet, koulutukset ja pohtiminen antavat osallistujille ja sidosryhmille mahdollisuuden tunnistaa sekä omansa että 

alueensa potentiaalin. Näiden avulla tuodaan esille keinoja, joilla osallistujat voisivat jäädä alueelleen ja vaikuttaa 

positiivisesti sen kehitykseen, minimoiden samalla nk. aivovuodon. Näin koulutettuja voidaan houkutella jäämään alueelle, 

parantaen samalla itse alueen asemaa. 
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Strategia 1:  

 Sidosryhmät 

Paikallisista kansalaisjärjestöistä, yleisistä laitoksista ja yrityksistä muodostuu luja sidosryhmien verkosto, joka tarjoaa 

tuleville yrittäjille resursseja, tukea ja olemassa olevat rakenteet. Nuorten ajattelijoiden tuoreet näkemykset täydentävät 

verkoston toimintaa.  Puhesarjoilla, koulutuksilla ja pohdinnoissa yhdistetään eri menetelmiä ja tavoitteita, joiden avulla 

luodaan rikas ja monimuotoinen oppimisympäristö. 

Osallistujat 

Peruskoulun lopettavia ja peruskoulusta juuri valmistuneita nuoria sekä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita rohkaistaan 
kehittämään heidän kestävän yrittäjyyden taitojaan, joita voidaan soveltaa perifeerisen alueen jokapäiväisessä elämässä.  

Tulos 
• Yhteisökohtainen yrittäjyys lisääntyy periferian nuorten toimesta.  

• Paikkaan kiinnittyminen paranee, kun henkilökohtainen kehitys yhdistetään alueen kehitykseen. 

• Uudet työpaikat ja hankkeet houkuttelevat alueelle koulutettuja asukkaita.  

• Aivovuoto vähenee 

Koulutus 1: Henkilökohtainen tavoitteiden kartoitus- ja toteuttamissuunnitelma 

KESTO: 3–7 PÄIVÄÄ 

Seminaarissa koulutetaan osallistujia havainnollistamaan, kehittämään ja soveltamaan heidän tavoitteitaan 

käytännönläheisellä tavalla niihin haasteisiin, joita näiden alueella esiintyy. Seminaari antaa osallistujille mahdollisuuden 

tunnistaa sekä omansa että alueensa potentiaalin. Sen avulla tuodaan esille keinoja, joilla osanottajat voisivat jäädä 

alueelleen ja vaikuttaa positiivisesti sen kehitykseen, minimoiden samalla nk. aivovuodon.  

Koulutukseen kuuluu useita harjoituksia, joiden tarkoituksena on luoda kohdennettuja koulutusmahdollisuuksia 

periferioihin, joilla ei ole riittävästi yritysmahdollisuuksia. Seminaareissa yhdistetään eri oppimismuotoja: koulutukseen 

sisältyy harjoituksia, puheita sekä pohdintaa. Jälkimmäiseen kuuluu sekä sidosryhmien tekemiä esityksiä että työpajoja. 
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Koulutuksen kolme vaihetta Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on saatavilla tästä. 

• henkilökohtainen tavoitteiden kartoitus- ja toteutussuunnitelma 

• käytännönläheisten toimenpiteiden ja resurssisuunnitelmien soveltaminen henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamiseen 

• menestystarinat / ideoiden pohdintaa. 

 

Yleiset vaikutukset 

Osallistujaan 

• omien taitojen ja potentiaalin tunnistaminen 

työmahdollisuuksien parantamisen suhteen 

• antaa mahdollisuuden niille, jotka haluaisivat kenties 

asua perifeerisillä alueilla, mutta joilla ei välttämättä 

ole siihen tarvittavaa tietotaitoa 

paikallisyhteisöön  

• alueen monipuolisen tietotaidon esille tuominen  

• alueelle voidaan houkutella uusia asukkaita tai 

mittava lähtömuutto voidaan estää 

• alueelle luodaan uusia elinkeinoja ja työpaikkoja 

• yhteisö voi hyödyntää alueen ympäristöolosuhteita 

paremmin 

• nuoret osallistuvat enemmän perifeerisen alueen 

toimintaan 

• aivovuodon määrä vähenee 

Keskeiset indikaattorit: 
Yhteiskuntaan osallistuminen  
Osallistujilla on tilaisuus verkostoitumiseen, minkä 

avulla osallistujat voivat inspiroida toisiaan. Osallistujat 

sitten toivottavasti vievät verkostoitumisen ja 

koulutusten kautta hankitut tiedot omille perifeerisille 

seuduilleen, missä tietoja toivottavasti käytettäisiin 

uusien kestävän yrittäjyyden tapojen kehittämiseen.  

Tiedostava kansalaisuus  
Osallistujat tulevat tietoiseksi mahdollisesti 

kohtaamistaan ongelmistaan sekä 

ongelmanratkaisutavoista.   

Paikkaan kiinnittyminen 
Osallistujille selviää, kuinka luonnon ja ympäristön 

potentiaalia voitaisiin käyttää hyväksi 

elinkeinotoiminnassa.   

Voimaantuminen  
Osallistujia rohkaistaan kohtaamaan heidän mahdolliset 

haasteensa ja muuttamaan ne omiksi ja alueensa 

mahdollisuuksiksi. 
 

 

 

Keinovalikoima #1 

https://1f2e8511-bf66-4935-9f4b-3d962907233e.filesusr.com/ugd/819fbd_695345ec84e04b4e89995cdd447fce94.pdf?index=true


 

 

 

 

 

 

 

Harjoitus 1: Tavoitekartan luominen 

KESTO: 1 – 2 TUNTIA 

Harjoituksen päätavoitteena on rohkaista osallistujia liittämään henkilökohtaiset taitonsa 

yrittäjyystavoitteisiin käytännönläheisellä tavalla.  

Paikan päällä toteutettavassa tavoitekarttaharjoituksessa kouluttaja opastaa osallistujia 

henkilökohtaiseen kasvuun tähtäävissä harjoituksissa sekä tavoitekartan luomisessa. 

Osallistujia voivat olla kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita henkilökohtaisten tavoitteiden 

kartoittamisesta kestävän yrittäjyyden viitekehyksessä. 

Harjoitus voidaan toteuttaa myös verkossa Zoomin avulla: menetelmät ja harjoitukset 

pysyvät samoina. 

Ohjeet 

Fasilitaattori ohjaa osallistujia seuraavissa tehtävissä: 

• tavoitteiden määrittämisessä sekä niiden toteuttamiseen vaadittavien asioiden 

hahmottelussa  

• tavoitteen ja sen ulkoasun kirjaamisessa mahdollisen tarkasti 

• henkilökohtaisten tavoitteiden käytännössä saavuttamisen pohtimisessa ja 

havainnollistamisessa  

• tavoitteen visuaalisen representaation tekemisessä ja sen laittamisessa tavoitekartalle   

• tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden miettimisessä sekä 

pohtimisessa, millainen tavoitteen päinvastainen saavuttamisprosessi olisi (tavoitteen 

saavuttamishetkestä alkaen) prosessin kuvaamisessa visuaalisesti tavoitekartalla  

• kaikkien kartan kuvien kohdistamisessa ja yhdistämisessä 

 

 

 

Tavoitekartan esimerkki 

 

Harjoituksessa hyödynnetään sellaisten kouluttajien kokemusta, joilla on tietoa perifeerisen alueen menestystarinoista. Koulutukseen sisältyy 

keskusteluja, pohdintaa sekä osallistujien esityksiä, joissa käsitellään heidän tavoitekarttojaan ja suunnitelmiaan. 
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Vastaaminen 2. haasteeseen: Osallistumattomuus 
Kaikilla alueilla on potentiaalinsa. Miksi emme voi arvostaa sitä? Perifeeriset yhteisöt voivat olla elinvoimaisia resurssien rajallisuudesta 

huolimatta. Periferioiden osallistumispotentiaalia voidaan usein valjastaa käyttöön PIP:n aktivointimenetelmien avulla. Keinovalikoima 

2:ssa Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppanimme havainnollistavat, kuinka asukkaiden osallistumista voidaan parantaa 

rohkaisemalla näitä kehittämään ja toteuttamaan omia projektejaan yhteisöissään. 

 

KEINOVALIKOIMA 2: Sosiaalisten innovaatioiden mahdollistaminen  

rahoittajien houkuttelemisella 

Itä-Suomen yliopisto on kehittänyt kokonaisuuden Lieksan kaupunkia varten. 

Päähaaste: #osallistumattomuus 

Osallistumattomuuteen liittyvät haasteet: #työttömyys #nuorten lähtömuutto #säännöllisen kulttuuritoiminnan puute 

Strategia 2: Kansalaislähtöisten sosiaalisten 

innovaatioiden tukeminen  

KESTO: VÄHINTÄÄN 6 KUUKAUTTA 

Strategialla tuetaan periferioiden ruohonjuuritason hankkeiden toteuttamista. Periferioiden asukkaille annetaan tietoa siitä, kuinka 

ideoita voidaan hyödyntää tosielämän projekteissa. Strategialla vahvistetaan alueen innovointikykyä, jota periferian haasteiden 

ratkomiseen tarvitaan. 

Strategialla kannustetaan asukkaita toteuttamaan omia hankkeitaan samalla korostaen heille, että paikallisiin haasteisiin voidaan 

parhaiten vastata paikallisten aloitteiden avulla. Strategia tuo asukkaat lähemmäs niitä instituutioita ja resursseja, joita ideoiden 

toteuttamiseen tarvitaan. 

 

Koulutus 2: Periferiaprojektit  

KESTO: 1–7 PÄIVÄÄ 

Periferioiden asukkaille annetaan tietoa siitä, kuinka ideoita voidaan hyödyntää tosielämän projekteissa. Näin modulaarisen 

seminaarin aktiviteeteilla voidaan vahvistaa alueen innovointikykyä, jota periferian haasteiden ratkomiseen tarvitaan. 

Samalla vahvistetaan alueen työllisyyttä ja osallistujien paikkaan kiinnittymistä. 
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Koulutuksen kolme vaihetta 

● inspiraatiosta projekti-ideaksi 

● visiosta ja päämäärästä täytettyyn hakemukseen  

● projektin testaaminen yhteisötapahtumassa 

(esim. ideaesittely, projektimarkkinat)

Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on 

saatavilla tästä. 

 
 

Yleiset vaikutukset 

osallistujaan  

• itsensä kehittäminen uusien taitojen 

oppimisen avulla sekä omien ideoiden 

suhteuttaminen alueen mahdollisuuksiin 

• mielenterveyden edistäminen 

• työllistymistä/yrittäjyyttä tukevat taidot 

• parantunut paikkaan kiinnittyminen 

paikallisyhteisöön 

• nuoret osallistuvat enemmän periferian 

paikallisyhteisön toimintaan 

• alueelle luodaan uusia sosiaalisia verkostoja, 

tai aiempia verkostoja laajennetaan 

• alueen puoleensa vetävyyttä lisätään 

kulttuuriprojektien ja palveluiden avulla 

• yhteisön jäsenten kapasiteetti kasvaa 

• onnistuneiden projektien avulla voidaan luoda uusia 

työpaikkoja 

Vaikutus keskeisiin indikattoreihin: 
Yhteiskuntaan osallistuminen  

Nuoret osallistuvat enemmän yhteisön toimintaan luomalla 

kulttuuriprojekteja, jotka vastaavat paikallisiin tarpeisiin. 

Tiedostava kansalaisuus  

Osallistujat tulevat tietoiseksi yhteisön ongelmista sekä 

tavoista, joilla he voivat itse vaikuttaa niiden 

ratkaisemiseen. 

Paikkaan kiinnittyminen 

Osallistujille selviää, kuinka alueen potentiaalia 

hyödyntämällä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia. Tämä 

auttaa osallistujia näkemään alueen ja heidän 

tulevaisuutensa osana samaa kokonaisuutta.   

Voimaantuminen  

Kun osallistujat voimaantuvat, he voivat ratkaista omia ja 

aluettaan kohtaavia mahdollisia ongelmia ja muuttaa ne 

mahdollisuudeksi. 
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Harjoitus 2: Toiminta-ajatus ja visio 

KESTO: 30 min 

Tässä harjoituksessa osallistujat tekevät projektista konkreettisemman kirjoittamalla auki 

toiminta-ajatuksen ja visionsa. 

Harjoitus voidaan toteuttaa kasvokkain keskustelemalla tai aivoriihenä käyttämällä 

perinteisiä luokkahuoneen työkaluja (esim. kirjoitustauluja, julisteita & tusseja jne.) 

Harjoitus voidaan toteuttaa myös videoneuvottelutyökalujen avulla. Power Point -diojen tai 

virtuaalisten kirjoitustaulujen käyttöä suositellaan harjoituksen havainnollistamiseksi. Jos 

harjoitus tehdään ryhmässä, käyttäjien tulisi käyttää työkaluja, joiden avulla useampi 

käyttäjä voi jakaa ja muokata tiedostoja (esim. Miro tai Google Docs). 

 

Ohjeet 

Fasilitaattori opastaa osallistujia  

● selittämällä pääpiirteittäin toiminta-ajatuksen ja vision käsitteet:  

● Toiminta-ajatus on virke, jossa kuvataan projektin konkreettinen toiminta. Virkkeen 

tulisi olla selkeä ja tiivis. Visio on virke, jossa kuvataan toiminnan aiheuttamia 

tulevaisuuden muutoksia. Virkkeen tulisi olla inspiroiva mutta realistinen. 

● kirjoittamaan toiminta-ajatuksen ja vision, jotka auttavat projektin ydintavoitteiden 

tunnistamisessa. On aina suotavaa muokata toiminta-ajatuksen ja vision kirjoitusasua 

suunnitelman valmistumisen jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että projektisuunnitelmassa 

ilmaistaan selkeästi mitä projektiin kuuluu sekä miten, ja miksi projekti aiotaan toteuttaa. 

● toiminta-ajatuksen ja vision valmistelussa projekti-ideaa varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminta-ajatuksen ja vision 

esimerkki. 

Harjoitusta ei tarvitse dokumentoida. Toiminta-ajatuksen ja vision muotoilu itsessään auttaa osallistujaa projektialoitteiden ja hakemusten 

täyttämisessä. 
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In the face of structural 

discrimination and racism, this 

project works towards a future with 

tolerance and inclusion as central 

principles of teaching. 



 

 

 

 

 

 

 

Vastaaminen 3. haasteeseen: Sosiaalinen syrjäytyminen 
Sosiaalinen epätasa-arvo, työttömyys ja kulttuuritoiminnan puute ovat periferioihin usein liitettyjä ongelmia, jotka heikentävät 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja moninkertaistavat sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Keinovalikoima 3.1:ssa Imaginan 

yhteistyökumppanimme ovat kehittäneet menetelmän, jolla ehkäistään tämän noidankehän syntyä. Asukkaille annetaan työkaluja, joita 

he tarvitsevat menestyäkseen elämässään ja vaikuttamaan ylipäänsä positiivisesti heidän alueeseensa. Kainotomia on kehittänyt 

menetelmiä, joiden avulla syrjäytymistä voidaan estää luomalla kaupunkiin yhdenvertaisia oppimisympäristöjä. 

KEINOVALIKOIMA 3.1: Mentorointi apuna osallistamisessa   

Imagina kehittänyt menetelmän Guadalhorcen laakson aluetta (Andalusia, Espanja) varten. 

Päähaaste: #sosiaalinen syrjäytyminen 

Sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät haasteet: #työttömyys #nuorten lähtömuutto #säännöllisen kulttuuritoiminnan puute #digitaalisen 

infrastruktuurin puute #osallistumattomuus 

Strategia 3.1: MEDIANDO 

KESTO: VÄH. 1 VUOSI   | MEDIANO ON OLLUT KÄYNNISSÄ 15 VUODEN AJAN GUALDALHORCEN LAAKSOSSA. 

Strategian päätarkoituksena on edistää sovittelun käyttöä konfliktitilanteiden ratkaisemiseen nuoresta iästä lähtien, myös 

koulutusjärjestelmässä (vertaissovittelu). Tavoitteina on lisäksi kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen sekä parantaa 

alueen arvostusta ja lisätä asukkaiden tietoa siitä. 

MEDIANDO-verkosto järjestää epävirallisia oppijaksoja, joiden tarkoituksena on valmentaa nuori tulevaisuuden haasteita ja työelämää 

varten. 

Osa oppilaista saa ”sovittelijan” koulutuksen. Nämä oppilaat jakavat koulutuksen kautta saatua tietämystään muulle kouluyhteisöllekin 

”sovittelukerhossa” ja osallistavissa koulun työpajoissa. Näiden aiheisiin kuuluu mm. konfliktien ratkaiseminen rauhanomaisella 

tavalla, itsetuntemuksen parantaminen, luovat työpajat sekä tunteiden käsittely. Strategian valmistelussa täytyy noudattaa tiettyä 

protokollaa logististen tehtävien, koulutusten sisällön, käytettyjen menetelmien, parhaiden harjoitusten valitsemisen, oppilaiden 

lukumäärän, sertifikaattien yms. järjestelyyn. Eri koulutusjaksot ja harjoitukset on valittu tarkoin ja niin, että ne auttavat osallistujia 

luomaan verkostoja. 
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MEDIANDO MEDIANDO vaikuttaa suoraan alueen mahdollisuuksien luomiseen, sillä se rohkaisee yrittäjyyttä ja vastaa nuorten tarpeeseen 

löytää työtä alueelta.  

Sidosryhmät 

• Koulut ja sosiaalipalvelut kuuluvat sidosryhmiin, sillä ne hyötyvät strategian koulutuksista.  

• Paikalliset yritykset taas saavat uusia, pätevämpiä työntekijöitä.  

• Strategia hyödyttää myös valtion virastoja, sillä ohjelmalla voidaan ehkäistä nuorisotyöttömyyden pahenemista. 

Osallistujat 

• Koulutusten, harjoitusten ja tapahtumien osallistujat ovat peruskoulun loppuvaiheessa olevia nuoria.   

• Opettajat ja sosiaalityöntekijät toimivat kouluttajina ja fasilitaattoreina. 

Tulos  

• Paikallisyhteisöjen jäsenten taidot kehittyvät ja tietämys yhteisöstä paranee   

(paikallisresurssit, paikallinen yrittäjyys, innovaatiot, pehmeä osaaminen, luovuus, aktiivinen osallistuminen). 

• Alueelle luodaan verkostoja tai niitä laajennetaan. 

• Aivovuoto vähenee. 

• Nuorisotyöttömyyttä ehkäistään. 

• Nuorten yrittäjyyttä kannustetaan. 

On todennettu, että MEDIANDO:n osallistujat ovat valmiimpia poistumaan mukavuusalueeltaan, avoimempia uusille mahdollisuuksille ja 

arvostavat aluettaan. 

Lisätietoa:  http://mediandoenelvalle.blogspot.com/  
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Koulutus 3.1: IMPULSA:n yrittäjyyden opintojakso 

KESTO: 1 VIIKKO 

Koulutuksen avulla osallistujat oppivat arvostamaan aluetta ja huomaamaan sen mahdollisuudet paikallisresursseihin, yrittäjyyteen 

sekä eri työ- ja urapolkuihin liittyen.  

Paikallisten yritysten, yhdistysten ja hankkeiden edustajat inspiroivat etenkin huono-osaisempia oppilaita. Oppilaat voivat jakaa 

oppimaansa muulle kouluyhteisölle eri kanavien kautta (esim. julisteet, artikkelit, podcastit, videot).  

 

Koulutus rakentuu ”aktiivisista tehtävistä”, joissa osallistujia ohjataan kysymään kysymyksiä, jotka auttavat heitä opitun 

sisäistämisessä. Lisäksi osallistujat tapaavat yrittäjiä ja kansalaisjärjestöjen edustajia. 

Osallistujat tekevät ryhmätöinä nk. journalistisia raportteja erinäisten digitaalisten työkalujen avulla (esim. videot, artikkelit, 

blogipostaukset, sosiaalinen media jne.)  

Tehtävät saavat osallistujat miettimään tiettyjä kysymyksiä ja sisältämään paremmin oppimansa.  

Digitaalisten työkalujen avulla osallistujat voivat jakaa tulokset myös muun kouluyhteisön sekä muiden nuorten kanssa.   

 
Koulutuksen kolme vaihetta 

• paikallisten yrittäjien ja kansalaisjärjestöjen edustajien tapaaminen ja haastatteleminen  

• mediamateriaalin luominen menestystarinoihin liittyen (julisteet, artikkelit, podcastit,  

videot) 

• luotujen projektien jakaminen. 

 

Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on saatavilla 

tästä. 
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Koulutus 3.1: IMPULSA jatkuu 
 
 

Yleiset vaikutukset 

osallistujaan  

• omien taitojen ja potentiaalin tunnistaminen 

työmahdollisuuksien parantamiseksi 

• työllistymistä/yrittäjyyttä tukevien taitojen 

kehittyminen  

• voimaannuttaminen, aloitteellisuuden ja 

yrittäjähenkisyyden kasvaminen  

• lisääntynyt tietoisuus paikallisista resursseista sekä 

mahdollisuuksista ja avoin asenne yritystoiminnan 

innovaatioita kohtaan. 

 

paikallisyhteisöön 

• alueelle luodaan uusia verkostoja, tai aiempia 

verkostoja laajennetaan 

• uusia elinkeinoja ja työpaikkoja voidaan luoda 

alueelle / työmarkkinat voivat monipuolistua 

• yrittäjien ja paikallisten roolia talouden 

kehityksessä korostetaan 

• alueelle houkutelleen koulutettuja asukkaita. 

Keskeiset indikaattorit: 
Yhteiskuntaan osallistuminen  
Yritykset ja yrittäjät osallistuvat nuorten 

kouluttamiseen. Koulutuksen aikana alueeseen 

panostavat yritykset/yrittäjät näyttävät hyvää 

esimerkkiä oppilaille. 

Tiedostava kansalaisuus  
Nuoret tiedostavat paremmin alueensa haasteet ja 

mahdollisuudet ja heidän yrittäjyysvalmiutensa sekä 

oma-aloitteisuutensa kehittyy.  

Paikkaan kiinnittyminen 
Nuoret oppivat arvostamaan enemmän paikallisia 

resursseja, perinteitä, paikallisia tuotteita ja 

luonnonvaroja sekä kiinnittyvät paremmin paikkaan. 

Voimaantuminen  
Nuoret tiedostavat ja arvostavat enemmän taitojaan 

ja kykyjään. 

Yrittäjät ja kansalaisjärjestöjen edustajat saavat 

tunnustusta sosiaalisesta ja taloudellisesta 

panostuksestaan. 
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 Harjoitus 3.1:  Eroon urautuneista ajattelumalleista – luovat työpajat 

KESTO: VÄHINTÄÄN 2 TUNTIA 

Harjoituksen päätavoitteena on esitellä käsityöammatteja luovan toiminnan 

(esim. ruuanlaitto, käsityöt, savenvalanta) avulla nuorille sekä huono-

osaisemmille osallistujille. Harjoitus kehittää luovissa aloissa vaadittavia taitoja, 

jotka pohjautuvat alueen vahvuuksiin ja perinteisiin. Näin nuoria kannustetaan 

yhdistämään perinteitä ja uusia innovaatiota tulevaisuuden hankkeissa. 

 

Osallistujat saavat tavata luovalla työllä itsensä elättäviä paikallisia ja oppia 

näiltä.  Oppilailla/nuorilla on aktiivinen rooli harjoituksissa, kun he esimerkiksi 

valmistavat aterian tai tekevät keraamisen ruukun.  

Tekemällä oppimisen avulla osallistujat oppivat taitoja, joiden avulla he voivat 

myöhemmin esitellä harjoitteita ikätovereilleen. 

Harjoitus voi olla osana pidempää yrittäjyyskoulutusta alueella, mutta se voi 

myös toimia itsenäisenä harjoituksena, jonka avulla osallistujat saavat käytännön 

kosketusta käsityöammatteihin. 

 

Ohjeet 

Ennen harjoitusta fasilitaattori 

valitsee ammattilaiset, taiteilijat tai yrittäjät, jotka opettavat käsityötaitoja ja 

esittelevät ammattiaan nuorille 

valitsee, millaista taiteellista/innovatiivista toimintaa harjoitukseen sisältyy 

vastaa harjoituksen varainkeruusta, materiaaleista ja tapahtumapaikasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luova työpaja paikallisen musikon kanssa 
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Harjoitusta ei ole helppoa toteuttaa verkossa, sillä käsillä tekeminen ja luovuuden harjoittaminen on olennainen osa harjoitusta. 

Harjoitus voitaisiin toteuttaa verkkoympäristössä seuraavasti:  

• Osallistujille lähetetään kotiin lista harjoitukseen tarvittavista materiaaleista, jotta harjoitus (esim. savenvalaminen 

tai maalaaminen) voidaan toteuttaa etäyhteydellä.  

• Harjoituksessa voitaisiin käyttää videopuhelua (esim. Zoom, Google Meets).  

Tällöin mahdollisuudet paikallisen käsityöläisen kanssa puhumiseen, tältä oppimiseen sekä työpaikalla käymiseen ovat 

rajatummat.  

Verkkoharjoituksen avulla voitaisiin siis lähinnä tutustuttaa osallistujia eri käsityöammatteihin sekä keskustella niiden 

mahdollisuuksista alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luova työpaja paikallisen kokin kanssa 



 

 

 

 

 

 

 

KEINOVALIKOIMA 3.2: Elinikäinen oppiminen: aktiivinen kansalaisuus 

Kainotomia on kehittänyt kokonaisuuden Larissa-kuntaa varten. 

 

Päähaaste: #sosiaalinen syrjäytyminen 

Sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät haasteet: #työttömyys #nuorten lähtömuutto #sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

 

Strategia 3: Larissa: oppiva kaupunki 

Kesto: vähintään 1 vuosi 

”Oppivat kaupungit” (Learning Cities) on innovatiivinen projekti, jossa elinikäistä oppimista edistetään dynaamisesti. 

Vuonna 2016 Larissasta tuli ensimmäinen kreikkalainen UNESCO:n oppivien kaupunkien kansainvälisen verkoston jäsen. 

Larissan kunta aloitti hankkeen vuonna 2015, tavoitteenaan järjestää koulutusohjelmia kriiseistä kärsineille, 

paikallisyhteisön heikoimmassa asemassa oleville ihmistyhmille. Samaan aikaan paikallisyhteisön jäseniä rohkaistaan 

mukaansa tempaavasti elinikäiseen oppimiseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Aktiivista kansalaisuutta ajavissa 

paikallisissa konferensseissa ja maailmanlaajuisissa web-konferensseissa alustetaan monipuolisesti koulutustoimintaa, 

joka on suunnattu kaikenikäisille kansalaisille. 

 

Täten strategia edistää elinikäistä oppimista, lisää työnsaantimahdollisuuksia, täydentää ammattiosaamista ja vastaa 

moneen Larissan kaupungin haasteeseen. Strategialla pyritään edistämään asukkaiden henkilökohtaista kasvua uuden 

tiedon omaksumisella. Eri ihmisryhmiä tuodaan yhteen ja strategialla kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja 

ajatteluun. Lisäksi aktiiviset asukkaat oppivat tuntemaan kaupunkinsa vahvuudet ja heikkoudet. Osallistujat kokevat, että 

he pystyvät itse vaikuttamaan aktiivisesti tulevaisuudenkuvaansa. Koulutustilaisuuksien ja seminaarien yhteisvaikutuksena 

asukkaiden väliset siteet vahvistuvat. 
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Sidosryhmät 

Kunnanhallitus, Thessalian alueellinen viranomainen, Larissan kunnan nuorisoneuvosto, Tasa-arvokeskus, Larissan 

työntekijöiden työvoimatoimisto, julkinen sektori (Julkinen ammatti-instituutti (KEK), Nuorten ja elinikäisen oppimisen 

yhdistys (I.ΝΕ.DΙ.ΒΙ.Μ), Tutkintojen ja ammatillisen ohjauksen sertifioinnin kansallinen järjestö (EOPPEP)), yksityiset 

aikuiskoulutuslaitokset (IEK OMIROS, KEK EUROPROODOS), paikalliset kanavat (larissanet), paikalliset yhdistykset (Larissan 

kunnan työväenliitto, Thessalien yrittäjien liitto – STHEV).  

 

Osallistujat 
Paikallisille asukkaille, jotka haluavat parantaa taitojaan ja päivittää koulutustaustaansa on tarjolla monenlaista toimintaa. 

Erittäin monipuolinen koulutustarjonta eri koulutusteemoineen saa suuren osallistujajoukon osallistumaan toimintaan 

kiinnostustensa mukaan. 

 

 

Tulos  

▪ Yhteisön jäsenille luodaan tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet 

peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen. 

▪ Perheitä ja yhteisöjä rohkaistaan uuden opettelemiseen. 

▪ Työssä/työpaikalla oppimista edistetään. 

▪ Nykyaikaisten oppimisteknologioiden käyttöä laajennetaan. 

▪ Oppimistulokset paranevat. 

▪ Elinikäisen oppimisen kulttuuria edistetään. 
 

Oppiva kaupunki työpaja 
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Koulutus 3.2: PRIORITY-projektin keskusten rakentaminen  

Kesto: 1 päivä 

Koulutuksella tähdätään eri sosiaaliryhmien syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa osoitetaan 

kunnioitusta, ymmärrystä ja empatiaa muita kohtaan.   

Kolmipäiväisen koulutusprosessin alussa rakennetaan teoreettisen tiedon viitekehys, jonka jälkeen tehdään kolmiulotteisia 

mallinnuksia syrjäytymisvaarassa olevista alueista ja lopuksi käsitellään konfliktinratkaisutapoja. Näiden avulla osallistujat 

voivat auttaa uudistamaan alueen vakiintuneita toimintatapoja yhdenvertaisemman yhteisön luomiseksi. 

Teoriaan ja käytäntöön pohjautuvat harjoitukset parantavat osallistujien kykyä tunnistaa tällaisia käyttäytymismalleja ja 

näin antavat voimavaroja niiden selättämiseen.  

Harjoitusten koulutusmateriaalit pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen, kun taas harjoituksissa hyödynnetään epävirallisia 

oppimisstrategioita: esimerkiksi reaaliaikaiset ryhmätyöt voivat olla osa toimintaa. 

Asukkaat ja paikalliset yritykset voivat olla mukana muuttamassa alueen vakiintuneita ideoita ja käyttäytymistapoja, 

tavoitteena yhdenvertaisemmat yhteisöt. 

 

Koulutuksen kolme vaihetta 
● syrjäytymisen teoriaosuus 

● yhteisön riskialueiden kartoitus ja visualisointi  

● roolileikki ja konfliktinratkaisu. 

 

 

Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on saatavilla tästä.   

Lisätietoa on saatavilla tästä. 

 

 
 

 

 

Keinovalikoima #3.2 

https://1f2e8511-bf66-4935-9f4b-3d962907233e.filesusr.com/ugd/819fbd_c4a0170f460942868d7532988629141d.pdf?index=true
https://priority-project.eu/how-to-prioritise-ebook/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Yleiset vaikutukset 

osallistujiin  

• Osallistujien tietämys sosiaalisesta 

syrjäytymisestä paranee. 

• Muiden kunnioitusta, ymmärrystä ja 

empatiakykyä harjoitetaan.  

• Osallistujat tunnistavat paremmin sosiaaliseen 

syrjäytymiseen liittyviä mekanismeja.  

• Syrjäytymisen haasteisiin voidaan vastata 

paremmin. 

paikallisyhteisöön 

• Asukkaiden kyvyt ja taidot kehittyvät. 

• Aktiivisten asukkaiden määrä kasvaa.  

• Syrjivien toimintamallien syntyä voidaan 

ehkäistä.  

• Asukkaiden empatiakyvyt ja ymmärrys 

muita kohtaan parantuvat. 

Keskeiset indikaattorit: 
Yhteiskuntaan osallistuminen  
Osallistujat saavat teoreettista tietoa ja käytännön 

esimerkkejä nyky-yhteiskunnissa esiintyvästä 

radikaalistumisesta. Koulutuksen jälkeen osallistujat 

pystyvät tunnistamaan ja reagoimaan oikein heidän 

yhteisöissään tapahtuviin ihmisoikeuksia loukkaaviin 

tapahtumiin.   

Tiedostava kansalaisuus  
Osallistujat tulevat tietoisiksi omasta vaikutuksestaan 

muihin ihmisiin, mikä mahdollistaa syvempien 

ihmissuhteiden synnyn asukkaiden keskuudessa.  

Paikkaan kiinnittyminen 
Kartoittamalla alueita, joilla syrjimistä usein esiintyy, 

osallistujat ja asukkaat voivat tunnistaa ne yhteisönsä 

alueet, joissa muutosta tarvittaisiin.  

Voimaantuminen  
Osallistujat kykenevät tunnistamaan syrjivän 

käytöksen omassa yhteisönsä eri alueilla ja tarttuvat 

rohkeasti ongelmakohtiin. Täten he ovat mukana 

rakentamassa yhdenvertaisempaa yhteisöä, joka 

rakentuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja 

erilaisuuden hyväksymiselle. 
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Harjoitus 3.2:  Valtasuhteiden kartoittaminen yhteisössä 

Kesto: 2-3 tuntia 

Harjoituksella edistetään kaikkien asukkaiden integraatiota ja yhteistyötä sukupuolesta, etnisyydestä, seksuaalisuudesta jne. 

riippumatta. Osallistumalla harjoituksiin asukkaat oppivat tunnistamaan syrjäytymisen vaikutukset ja siihen liittyviä riskejä. 

Harjoitukset on suunniteltu myös paikallisia tarpeita silmällä pitäen. 

Asukkaat, kansalaisjärjestöt ja yleiset laitokset ovat joko harjoitusten suoria tai epäsuoria osallistujia. Osallistumalla he 

pystyvät vastaamaan paremmin yhteisön jokapäiväisiin haasteisiin. 

Harjoituksen päätavoitteena on edistää kaikkien asukkaiden integraatiota ja yhteistyötä sukupuolesta, etnisyydestä, 

seksuaalisuudesta jne. riippumatta. Soveltamalla menetelmää yhteisön asukkaita (etenkin nuoria) kannustetaan aktiiviseen 

kansalaisuuteen. 

Harjoituksessa paikannetaan ja visualisoidaan parannuksen tarpeessa olevia yhteisön alueita, joihin voidaan vaikuttaa 

asukkaiden yhteistyöllä. Harjoitus voidaan toteuttaa myös verkkoympäristössä Zoomin tapaisilla alustoilla käyttämällä 

virtuaalista karttaa yhteisöstä. Harjoitus on helppo sisällyttää koulutukseen myös verkossa Zoom-alustan merkitsemis- ja 

leimaamistyökalujen avulla.  Sekä paikan päällä että verkossa toteuttava harjoitus tukee samalla lailla vuorovaikutusta ja 

osallistujien välistä yhteistyötä. 

Ohjeet 
Fasilitaattori 

● kokoaa pienen osallistujaryhmän, antaa heille yhteisön kartan ja kehottaa heitä paikantamaan 

parannusta vaativat alueet.  

● rohkaisee osallistujia keskustelemaan keskenään syistä, miksi kukin alue on valittu.  

● voi tutkia kävellen eri naapurustoista valittuja alueita yhdessä osallistujien kanssa, jos harjoitus 

toteutetaan paikan päällä. Verkkoversiossa paikoista voidaan jakaa kuvia ja raportteja. 
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Vastaaminen 4. haasteeseen: Rajayhteisö 
Maiden laitamilla sijaitsevilla maantieteellisillä periferioilla on usein samankaltaisia haasteita ja mahdollisuuksia: Nämä alueet saavat 

toisaalta vähemmän huomiota keskushallinnoilta ja taloudellisilta sidosryhmiltä, mutta toisaalta niiden asema eri valtioiden välissä 

antaa mahdollisuuden rajat ylittäviin sosiaalisiin, kulttuurisiin sekä taloudellisiin kohtaamisiin. CRN-yhteistyökumppanimme ovat 

kehittäneet menetelmiä, joita on testattu Puolan ja Saksan raja-alueella pitkäaikaisessa hankkeessa nimeltä ”Perspektywa” (RAA). 

KEINOVALIKOIMA 4. Kulttuurien välistä osallistamista luomassa 

Comparative Research Network on kehittänyt menetelmän Länsi-Pommeria varten.  

Päähaaste: #rajayhteisö 

Rajayhteisöön liittyvät haasteet: #osallistumattomuus #nuorten lähtömuutto #etninen jako #sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus #paikkaan kiinnittyminen #säännöllisen kulttuuritoiminnan puute 

Strategia 4: Kulttuurienvälisen yhteisön rakentaminen 

KESTO: VÄHINTÄÄN 1 VUOSI 

Euroopan rajayhteisöillä on mahdollisuus yhdistää rajan molempien puolen maiden sosiaalinen, kulttuurinen ja 

taloudellinen pääoma. Käytännössä yhteisöt limittyvät vain osittain; kaikilla osa-alueilla on omat rakenteensa 

molemmille ryhmille, jotka on eroteltu kielen tai maantieteellisen sijainnin perusteella.   

“Kulttuurien välisen yhteisön rakentaminen” on strategia, jolla raja-alueita pyritään elävöittämään. Strategiasta on 

hyötyä niin asukkaille, yrityksille kuin yhteisöillekin, kun molempien ryhmien vahvuuksia kanavoidaan yhteiseen 

osallistumiseen. Tavoitteena on muodostaa yhteisö, joka ylittää maantieteellisen ja/tai etnisen jaon ja joka kykenee 

vastaamaan alueellisiin haasteisiin sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen toiminnan kautta.  

Verkostointitapahtumien, osallistavien seminaarien ja mukaansa tempaavien julkisten tapahtumien sarjassa 

yhdistetään tehokkaasti kummallakin puolella rajaa sijaitsevien sidosryhmien resursseja ja menetelmiä. Näin 

paikallisyhteisöjä voidaan elvyttää aktiivisen, monikulttuurisen osallistumisen avulla. Ensimmäisen vaiheen 

verkostoitumistapahtumissa sidosryhmät voivat kokoontua nk. pyöreän pöydän äärelle. Aktiivisessa vaiheessa sekä 

aktiivisille että ei-aktiivisille asukkaille järjestetään koulutuksia, jolloin paikallisesta osallistumisesta tulee 

näkyvämpää. Viimeisessä vaiheessa toiminnan tuloksia esitellään julkisesti erinäisten tapahtumien ja median avulla. 

Kaikki tapahtumat ovat kaksikielisiä tai niissä käytetään simultaanitulkkausta alueen kielimuurin vaikutusten 

minimoimiseksi.. 
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Sidosryhmät 

Molemmin puolin rajaa sijaitseva sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen instituutioiden ja yritysten sidosryhmäverkosto otetaan 

käyttöön kuutena ensimmäisenä osallistavaa tapahtumaa edeltävänä kuukautena.  

Osallistujat 

● paikalliset asukkaat, jotka ovat tai ovat olleet aktiivisia raja-alueen hankkeissa tai yhdistyksissä 

● molemmin puolin rajaa peräisin olevat paikalliset, jotka eivät tähän asti ole olleet aktiivisia. 

Tulos  

● Asukkaat, yhdistykset ja yritykset tekevät enemmän yhteistyötä paikallisissa monikulttuurissa yhteisöissä. 

● Paikallisia asukkaita rohkaistaan osallistumaan yhteisön toimintaan. 

● Osallistujien paikkaan kiinnittyminen paranee, kun henkilökohtainen kehitys yhdistetään alueen kehitykseen. 

● Alueelle houkutellaan uusia asukkaita sosiaalisen elämän ja kulttuurielämän vetovoiman lisääntyessä.   

● Rasismi ja syrjintä vähentyy 

● Suvaitsevaisuus ja kulttuurienvälinen ymmärrys lisääntyy. 

lisätietoa: https://www.perspektywa.de/ 
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Koulutus 4: Monikulttuurinen labyrintti 

Kesto: Valmistelut: 1 kk – Koulutus: 1 päivä – Näyttely: 1 viikko 

"Monikulttuurinen labyrintti" on innovatiivinen koulutusjakso, jolla pyritään elvyttämään rajayhteisön kylän sosiaali-, talous- ja kulttuurielämää yli 

etnisten rajojen. Kylän tai yhteisön alueen eri etnisten ryhmien nykyistä ja aiempaa toimintaa tarkastellaan, jotta koulutuksella voitaisiin yhdistää 

(uudelleen) ja motivoida sekä jo valmiiksi aktiivisia paikallisia toimijoita että uusia tai kulttuurisesti ei-aktiivisia asukkaita eri etnisistä ryhmistä 

paikallisyhteisön muodostamiseksi tai sen elvyttämiseksi. Vaikutus ulottuu koulutuksen osallistujien lisäksi myös muuhun yhteisöön julkisen ja 

interaktiivisen näyttelyn ansiosta, jossa koulutuksen tuotokset esitetään kahden rajayhteisön kielellä.  

 

Valmistelut: 1 kk 

● Fasilitaattori tutkii yhdistysten ja paikallisten nykyistä ja aiempaa toimintaa ja kerää kuva- ja tulostemateriaalia labyrintin seiniä varten 

● Kylän tai kyläjoukkojen aiempien kulttuuritapahtumien vetäjiä (väh. 3, enintään 15)  

● pyydetään tuomaan valokuvia ja tulostemateriaalia tapahtumista 

 

Koulutusvaiheet 

● Aktiivisia asukkaita kannustetaan jakamaan kokemuksiaan aiempaan kulttuuritoimintaan liittyen.  

o Kerronnan keinoja hyödyntävä lämmittelyharjoitus (fasilitaattori toimii haastattelijana) 

o Kysymykset: ”Kerro kokemuksistasi kulttuuritoiminnan suunnittelijana, vetäjänä tai osanottajana (___-kylässä/alueella)?” ”Millaista 

säännöllistä/epäsäännöllistä kulttuuritoimintaa toivoisit?”  

o Näytä ja kerro -harjoitus, jossa käytetään osallistujien tuomia materiaaleja 

o Osallistujille esitellään kerättyjä materiaaleja/valokuvia aiemmista kulttuuritapahtumista.   

o Labyrinttien rakennusprosessi käynnistetään. 

● Kylän aiemmasta kulttuuritoiminnasta tehdään labyrinttimuotoinen julkinen näyttely, jossa käytetään kahta rajayhteisön kieltä.  

● Viikon kestävään julkiseen labyrinttinäyttelyyn kuuluu interaktiivinen osio, johon asukkaat voivat jättää ehdotuksiaan ja ilmoittautua tuleviin 

tapahtumiin. Näyttelypaikaksi on kannattaa valita paikka, joka joutuu harvoin vandalismin kohteeksi (esim. paikallinen kuntosali, kunnantalo). Labyrintti 

voidaan siirtää myös muihin esittelypaikkoihin, jotta kohderyhmät voidaan tavoittaa mahdollisimman kattavasti. 

 Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on saatavilla tästä. 
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Yleiset vaikutukset 

osanottajiin  

• Labyrintin tekijöitä kannustetaan 

osallistumaan taas aktiivisesti toimintaan. 

• Yleisön osallistumista rohkaistaan. 

• Paikallisista toimijoista muodostuu oma 

verkostonsa, tai verkosto vakiintuu. 

• Yhteisön jäseniä kannustetaan osallistumaan 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan 

tiedonvälityksen ja viestinnän kautta. 

 

paikallisyhteisöön 

• Rajayhteisön eri etnisiä ryhmiä aktivoidaan 

yhteisessä osallistumisessa. 

• Asukkaiden kulttuurienvälinen kapasiteetti 

kasvaa. 

• Aktiivisten asukkaiden määrä kasvaa.  

• Syrjivien toimintamallien syntyä ehkäistään.  

• Asukkaiden empatiakyky ja ymmärrys eri 

alueilta peräisin olevien asukkaiden suhteen. 

• Kulttuurienvälisen yhteisön toimintaa 

aktivoidaan. 

 

 

 
Vaikutus keskeisiin indikattoreihin: 

YHTEISKUNTAAN OSALLISTUMINEN  

● Paikallisia verkostoitumistapahtumia järjestetään, joiden 

kautta sekä aktiiviset että passiivit asukkaat tuodaan mukaan 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

TIEDOSTAVA KANSALAISUUS  

● Kaiken toiminnan tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta 

olemassa olevasta sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

infrastruktuurista ja siinä olevista aukoista. 

PAIKKAAN KIINNITTYMINEN 

● Asukkaan kiinnittyminen paikkaan tunnetasolla 

vahvistuu, kun tämä oppii tunnistamaan yhteisönsä vahvuudet 

ja heikkoudet paremmin ja kykenee yhdistämään ne omiin 

kiinnostuksen kohteisiinsa ja tarpeisiinsa.  

VOIMAANTUMINEN  

● Kun yhteisön jäseniä aktivoidaan osallistumaan yhteisön 

tulevaisuuden kehitykseen, myös heidän identiteettinsä 

kietoutuu yhteen asuinkunnan kanssa. 
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Harjoitus 4: Olemme kaikki maahanmuuttajia 

Kesto: 10 minuuttia 
Tätä innovatiivista ja monitoimista harjoitusta ei tarvitse valmistella erikseen; siihen tarvittavat kustannukset ovat myös minimaaliset. 

Harjoituksessa esitetään visuaalisesti, kuinka maahanmuutto ja monimuotoisuus ovat osa yhteiskuntaa. Sen päätavoitteena on 

kasvattaa itsetietoisuutta monimuotoisuuden merkityksestä yhteiskunnassa. Harjoitusta voidaan käyttää monissa koulutuksissa 

osana innovatiivista johdatusta / koulutuksen nk. jäänmurtajana / osana integraatio-, monimuotoisuus - tai yhteisöteemaisen 

koulutustapahtuman alustusta.  

Harjoituksessa osallistujat sijoitetaan maailmankarttaa symboloivassa koulutushuoneessa aiemmin sukupolvien syntyperän mukaan. 

 

Verkkoversio 
Harjoitus voidaan toteuttaa sellaisilla verkkoalustoilla, jotka mahdollistavat spatiaalisen representaation (esimerkiksi 

kumospace.com). Verkossa toteutettuna harjoitus ei kuitenkaan toimi samalla lailla jäänmurtajana, sillä osallistujien välinen suullinen 

ja ei-sanallinen vuorovaikutus ei onnistu yhtä hyvin kuin paikan päällä toteutettavassa harjoituksessa. 

 

Instructions 

Fasilitaattori … 

● pyytää osallistujia kuvittelemaan, että koulutushuone on maailmankartta, jossa on pohjoinen, etelä, itä ja länsi.   

● kehottaa kaikkia osallistujia siirtymään sellaiseen kartan kohtaan, joka vastaa heidän syntymäpaikkaansa. 

● antaa osallistujille aikaa tarkkailla, miten ja mihin kartan kohtaan muut osallistujat siirtyvät: 

o tätä voidaan avustaa pyytämällä kaikkia tai jotakin osallistujia nimeämään syntymäpaikkansa tai kehottamalla osallistujia puhumaan 

vierustoverilleen (ryhmäkoosta riippuen). 

● kehottaa seuraavaksi kaikkia osallistujia siirtymään siihen kartan kohtaan, joka vastaa heidän äitinsä syntymäpaikkaa. 

● antaa osallistujille aikaa tarkkailla, miten ja mihin kartan kohtaan muut osallistujat siirtyvät: 

o tätä voidaan avustaa pyytämällä kaikkia tai jotakin osallistujia nimeämään syntymäpaikkansa tai kehottamalla osallistujia puhumaan 

vierustoverilleen (ryhmäkoosta riippuen). 

● kehottaa lopuksi kaikkia osallistujia siirtymään siihen kartan kohtaan, joka vastaa heidän äidinäitinsä syntymäpaikkaa. 

● kutsuu ryhmän koolle puhumaan maahanmuuton ja monimuotoisuuden merkityksestä osallistujien yhteisössä. 
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Vastaaminen 5. haasteeseen: Innovaatioiden puute 

Moni periferia kärsii innovaatiopulasta. Taloudellisen sektorin innovaatioiden syntymistä voidaan tukea mobilisoimalla ja yrittäjiä ja 

rohkaisemalla heitä ammattimaisempaan yritystoimintaan. Sidosryhmien ja asukkaiden välistä yhteyttä on vaalittava sosiaalisten 

verkostojen ja yhteisöjen muodostamiseksi, joissa tehtäisiin työtä tämän yhteisen tavoitteen eteen. Alla esitellään CSRMP:n strategia, 

koulutusmuoto ja harjoitukset, joilla sidosryhmien ja asukkaiden välistä yhteyttä on vahvistettu Puolassa.  

KEINOVALIKOIMA 5: Taloudellista kehitystä alueellisen verkostoitumisen avulla 

CSRMP on kehittänyt menetelmän Częstochowaa ja Sleesian aluetta varten. 

Päähaaste #innovaatioiden puute 

Innovaatioiden puutteeseen liittyvät haasteet: #työttömyys #nuorten lähtömuutto #paikkaan kiinnittyminen 

Strategia 5: Alueellisen arvoketjun monimuotoistaminen 

Kesto: vähintään 6 kuukautta 

Alueen sosiaalista pääomaa hyödynnetään monimuotoisemman arvoketjun muodostamisessa. Kannustamalla asukkaita, yrityksiä ja 

työhön liittyviä instituutioita yhteistyöhön voidaan edistää innovaatioiden syntymistä.  

Sidosryhmiä otetaan mukaan kultakin talouden ja yhteisön sektorilta. Kaikki mukana olevat sidosryhmät ovat kiinnostuneita alueensa 

ja arvoketjunsa kehittämisestä. Kerrannaisvaikutuksellinen paikan päällä ja verkossa toteutettava tapahtuma- ja koulutussarja on 

suunniteltu antamaan kokonaiskuva alueen kehitysstrategiasta. Toimintasuunnitelmia muovaamassa olevat sidosryhmät sitoutuvat 

samalla osallistumaan yhteisen strategian toteuttamiseen omalta osaltaan. Toimintasuunnitelmien tulisi sisältää mahdolliset 

konkreettiset tulokset, kuten hankkeiden ja apurahojen määrän. Eri sidosryhmien on oltava aktiivisesti ja tasapuolisesti mukana 

toimintasuunnitelman laatimisessa, jotta lopullinen versio asiakirjasta voidaan valmistella asianmukaisesti. 

Kun toimintasuunnitelmasta on sovittu, jokainen organisaatio tarjoaa koulutusta, jossa osallistujat otetaan mukaan 

innovointiprosessiin: osallistujien taidot ja mielenkiinnon kohteet kartoitetaan, jotta niitä voidaan soveltaa kehityssuunnitelman 

tavoitteiden toteuttamisessa. Kouluttajan/kouluttajien on huolehdittava siitä, että sidosryhmiä ja osallistujia otetaan mukaan eri 

sosiaaliryhmistä. Tämä on kirjattava myös opintosuunnitelmaan. 
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Valmistelut 
On erittäin tärkeää, että menetelmä valmistellaan hyvin, jotta strategia olisi 

mahdollisimman tehokas. Järjestäjien on muodostettava sidosryhmäverkosto, 

jonka jäsenet ovat kiinnostuneita alueen talouden monimuotoistamisesta ja 

kehittämisestä. Työhön liittyvistä säännöistä, työn kestosta ja osallistujien 

työpanoksen kestosta on sovittava. Kiinteä opintosuunnitelma on tarpeen 

menetelmän muodollista perustaa varten. 

 

Sidosryhmät 
Yritykset, yleiset laitokset, kansalaisjärjestöt 

 

Osallistujat 
Maaseudun ja perifeeristen alueiden asukkaat, etenkin nuoret, jotka miettivät 

urasuunnitelmiaan tai pohtivat liikeideoita. Sovellettavan alueen osallistujat on 

valittava tarkoituksen mukaisesti ja niin, että marginalisoituneiden ryhmien 

edustajia otetaan mukaan. 

 

Tulos  
● Muodostuu laaja paikallisten sidosryhmien verkosto, joka ajaa 

innovoinnin kehittämistä. 

● Yhteiskehittelyn tuloksena syntyy alueen kehitystä koskeva muutosaloite.  

● Alueen yrittäjyyttä ja työllisyyttä tuetaan. 

● Kapasiteetin kasvun voimaannuttaa osallistujia.  

● Yhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisemmin paikallisyhteisöön ja sen 

rakentamiseen. 

● Paikkaan kiinnittyminen ja samastuminen siihen parantuu.
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Koulutus 5: Seuraa muutosta 

Kesto: 1 päivä 

 

Seuraa muutosta -koulutus auttaa voimaannuttamaan maaseudun (periferioiden) yritysjohtajia olemaan 

taloudellisesti tehokkaampia. Samoin kuin strategialla ja toimintasuunnitelmallakin, koulutuksella tähdätään 

alueen potentiaalin ja paikallisten resurssien hyödyntämiseen. Oikeiden olosuhteiden ja liiketoiminnan 

päätöksenteon simulointi on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Simulaatioympäristöt perustuvat oikeaan 

markkinatilanteeseen.  

  

Sektorien ja sosiaaliryhmien nykyisiä ongelmia on mietittävä etukäteen, jotta niiden pohjalta voidaan 

valmistella lyhyitä verkkotyökalujen avulla toteuttavia harjoituksia Seuraa muutosta -työpajoja varten. 

Harjoitukset voidaan järjestää sekä paikan päällä että verkossa. Verkkoadaptaatiossa on valittava oikea alusta 

ja laadittava erittäin tiukat simulointisäännöt. 

 

Koulutuksen neljä vaihetta 

● Maaseutualueilta valitaan nuoria yrittäjiä. 

● Jokainen nuori yrittäjä tekee ansioluettelon, jossa nämä kertovat kokemustaustastaan.  

● Simulaatiokriteerit valitaan. 

● Työkalu valmistellaan yhdessä osallistujien kanssa. 

● Simulaatio toteutetaan. 

 

 

Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on saatavilla tästä. 
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Yleiset vaikutukset 

 osallistujiin  

● Kokemus ja ymmärrys paikallisesta 

markkina-alueesta lisääntyy. 

● Paikkaan kiinnittyminen ja samastuminen 

siihen parantuu. 

● Taloudellinen monimuotoisuus kehittyy. 

● Innovaatiomahdollisuudet paranevat. 

 

paikallisyhteisöön 

● Asukkaiden taloudellinen kapasiteetti 

kasvaa. 

● Alueesta tulee taloudellisesti 

menestyksekkäämpi. 

● Alueelle tulee tarjolle enemmän töitä ja 

työmahdollisuudet ovat monipuolisemmat. 

Keskeiset indikaattorit: 

 
Yhteiskuntaan osallistuminen  

Osallistujien mahdollisuus menestyä taloudellisesti paranee, 

mikä kannustaa aktiivisempaan kansalaisvaikuttamiseen.  

Tiedostava kansalaisuus  

Osallistujat tiedostavat arvonsa paikallisyhteisön aktiivisena 

jäsenenä. 

Paikkaan kiinnittyminen 

Tunnistamalla paikallisen markkina-alueen positiiviset 

puolet, osallistujien samastuminen ja kiinnittyminen 

alueeseen kasvaa. 

Voimaantuminen  

Osallistujat saavat sellaista tietoa, mitä he voivat käyttää 

menestyäkseen omalla alueellaan. 
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Harjoitus 5: Surffaillaan 

Kesto: n. 1 tunti 

Harjoituksella tuetaan nuorten yrittäjien ja yrittäjiksi haluavien nuorten verkkokaupan sekä mainoskampanjapalveluiden 

organisointitaitojen kehittymistä ja ohjataan heitä paikallisia tarpeita vastaavien tuotteiden kehittämisessä. 

Surffaillaan-harjoitus antaa osallistujille mahdollisuuden oppia etukäteen muiden paikallisyritysten tekemistä virheistä tosielämän 

malliesimerkkien avulla.  

Verkkoversio 

Harjoitus voidaan toteuttaa sekä paikan päällä että verkossa. Zoomin tapaisia digitaalisia alustoja voidaan käyttää harjoituksen 

toteuttamiseen. Fasilitaattori voi jakaa kuvaruudun, jolloin kaikki osallistujat voivat katsoa esitystä. Verkkokokoukset tallennetaan ja 

kouluttaja laatii niistä raportin. Paikan päällä toteuttavat harjoitukset ”tallennetaan” kirjoitustauluille ja kouluttaja tekee raportin 

harjoituksista. 

Valmistelut 
Fasilitaattori 

• valitsee nuoria maaseudun yrittäjiä mukaan toimintaan. 

• hankkii tietoa alueesta ja strategiasta. 

• valmistelee osallistujien haastattelua (kyselyä) varten tarvittavat välineet.  

• laatii kiinteän opintosuunnitelman, johon sisältyy alla olevien ohjeiden mukaiset osat. 

Ohjeet 
Fasilitaattori 

• haastattelee kaikkia osallistujia. 

• tekee jokaiselle osallistujalle ansioluettelon, jossa listataan näiden kokemus. 

• antaa osallistujille sekä hyviä että huonoja malliesimerkkejä. 

• ohjaa osallistujia hahmottelemaan, mitä malliesimerkin toimijat olisivat voineet tehdä toisin, jotta lopputuloksesta olisi tullut 

menestyksekkäämpi. 
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Vastaaminen 6. haasteeseen: Paikkaan kiinnittyminen 
Taide voi auttaa maaseutuyhteisöä tunnistamaan, millainen käsitys tällä on itsestään sekä muuttamaan siihen liittyviä 

ajattelutapoja ja näkemään asiayhteydet ja historian uudella tavoin tulevaisuuden vision luomiseksi. Taide voi kuitenkin myös 

käynnistää luovan prosessin, jossa tutkitaan ja etsitään alueen potentiaalia; sekä perinteisiin että uusiin ideoihin pohjautuvaa. 

Taiteella voidaan myös ilmaista, minkälaisen muodon innovaatioprosessit voisivat saada.2 

KEINOVALIKOIMA 6: Taide osallistamisen välineenä 
Mine Vaganti -kansalaisjärjestön on kehittänyt kokonaisuuden Italian Sardinia-saarta varten 
Päähaaste: #paikkaan kiinnittyminen 

Paikkaan kiinnittymiseen liittyvät haasteet: #työttömyys #nuorten lähtömuutto #maalaismaisuus 

Strategia 6: Osallistava taide maaseudulla 

Kesto: vähintään 6 kuukautta 

Osallistava taide maaseudulla -strategiassa luovuuden ja taiteen avulla maaseudun asukkaiden välille luodaan 

uusia yhteyksiä ja asukkaiden siteitä alueeseensa vahvistetaan.  

Suunnittelemalla toiminnan juuri maaseudun tarpeita ajatellen paikalliset taiteilijat voivat luoda omia 

taideteoksiaan ja tuntea yhteenkuuluvuutta alueeseensa ja sen ihmisiin.  

Tässä strategiassa taide nähdään diagnostisena työkaluna, jolla voidaan analysoida ympäröivää ympäristöä sekä 

havaita ongelmia ja kehittää niille yhdessä mahdollisia ratkaisua. 

Kaikkien asiaan kuuluvien sidosryhmien on panostettava verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, jotta vaikutus olisi 

mahdollisimman suuri ja huono-osaisten osallistujien kohderyhmät (esimerkiksi vammaiset henkilöt, vanhukset 

ja nuoret) otetaan mukaan mahdollisimman hyvin. 

Osallistujat eivät osallistu vain taideteosten luomiseen (esim. valokuvien), vaan myös niihin liittyvän tapahtuman 

järjestämiseen ja mainostamiseen (esim. valokuvanäyttely) tai julkaisemiseen (kuvitettu kirja tai blogi). Näin 

osallistujat oppivat sekä taide- että yhteisön johtamistaitoja, joita voidaan käyttää hyväksi tulevaisuuden työssä 

tai jopa hyödyntää niitä heidän omien projektien käynnistämisessä tai yrityksen perustamisessa. 
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Koulutus 6: PhotoVoice – osallistava valokuvaus 
Kesto: väh. 3 päivää – enintään 2 viikkoa, riippuen valokuvaprojektien ja ryhmän koosta 
 

PhotoVoice on osallistava ja yhteisöllinen menetelmä, jonka Caroline Wang ja Mary Ann Burris loivat 1990-luvun alussa. 

Koulutuksessamme menetelmää sovelletaan huono-osaisempiin nuoriin, syrjäytymisvaarassa oleviin aikuisiin, liikunta-

/kehitysvammaisiin henkilöihin, vähemmistöjen edustajiin sekä marginalisoituihin ryhmiin.  

Koulutuksen avulla henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet ääntään kuuluville voivat kertoa omista kokemuksistaan 

sekä pohtia niitä ja kuvata yhteisön oloja (sekä positiivisia että negatiivisia). Näin koulutus kannustaa myös kriittiseen 

ajatteluun. Kun osallistujat valitsevat valokuvia, keskustelevat niistä ja pohtivat valokuvien aiheiden merkityksiä, voivat 

he ymmärtää paremmin omia olosuhteitaan sekä taloudellisia, sosiaalisia, psykologisia ja poliittisia voimia, jotka 

muovaavat niitä. Tavoittamalla päätöksentekijät menetelmällä voidaan saada aikaan muutoksia, jotka parantavat 

kohderyhmien olosuhteita ja elinolosuhteita. 

  

Osallistavan valokuvauksen työpajoissa laitetaan paljon painoarvoa ympäröivän todellisuuden analysoinnille sekä 

yhteisten ongelmien tunnistamiseen ja keskustelemiseen. Näin osallistujat tuntevat olevansa suoraan osallisina 

toiminnassa ja on todennäköisempää, että projekti saa jatkoa myös tulevaisuudessa. Työpajan kesto vaikuttaa 

olennaisesti siihen, että osallistujat voivat luoda keskenään ja järjestäjien kanssa syviäkin ihmissuhteita. Osallistavien 

valokuvaprojektien aktivoivaa vaikutusta voidaan lisätä toimintakehotuksella, joka annetaan projektin päättyessä. 

 

Koulutuksen neljä vaihetta 

● Johdannosta osallistavaan valokuvaukseen 

● Valokuvaprojektin kehittäminen tietystä yhteisön näkökulmasta käsin 

● Paikallisyhteisön toimintaa tarkastellaan ryhmän valokuvaprojektien kautta 

● Toimintakehote (valinnainen)) 

Yksityiskohtainen koulutussuunnitelma on saatavilla tästä. 
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https://1f2e8511-bf66-4935-9f4b-3d962907233e.filesusr.com/ugd/819fbd_e06542d12f0946d89ffb742c579ded01.pdf?index=true


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yleiset vaikutukset 

osallistujiin  

● Paikallisia ongelmia ymmärretään paremmin. 

● Paikkaan kiinnittyminen ja samastuminen siihen 

parantuu. 

● Kunnioitus, ymmärrys ja empatia muita asukkaita 

kohtaan lisääntyy. 

● Henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin kehitystä 

tuetaan. 

● Sosiaalista pääomaa ja osaamista vahvistetaan. 

paikallisyhteisöön 

● Asukkaiden kyvyt ja taidot kehittyvät. 

● Aktiivisten asukkaiden määrä kasvaa.  

● Asukkaat ja poliittiset päättäjät pystyvät 

kommunikoimaan keskenään paremmin. 

● Kulttuuritoiminta lisääntyy.  

Keskeiset indikaattorit: 
 
Yhteiskuntaan osallistuminen  
Osallistujista tulee aktiivisia tekijöitä, kun he näkevät 

itsensä yhtenä projektin kehittäjistä eikä enää paikallisten 

olosuhteiden uhrina. 

Tiedostava kansalaisuus  
Näkökulman muutoksen ja uusien tavoitteiden 

asettamisen ansiosta osallistujat voivat parantaa 

elämänlaatuaan ja kehittää omaa aluettaan, tehtiinpä 

alueella uusia poliittisia linjauksia tai ei. 

Paikkaan kiinnittyminen 
Valokuvaprojektit saavat osallistujat pohtimaan yhteisöä ja 

heidän paikkaansa siinä.  

Monet PhotoVoice-projekteihin osallistuneista ovat 

kertoneet, että projekti on saanut heidät pohtimaan 

ensimmäistä kertaa yhteisöönsä liittyviä asioita; sekä hyviä 

että huonoja puolia.  

Voimaantuminen  
Osallistujat näkevät itsensä ja alueensa uudessa 

(positiivisessa) valossa.  

Osallistujat alkavat miettimään, mitä vaihtoehtoisia 

tulevaisuuden näkymiä sekä heillä itsellään että alueellaan 

voisi olla. 
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Harjoitus 6: Sano se suoraan – luova työpaja 

Kesto: n. 1 tunti 

Harjoituksen tavoitteena on, että osallistujat pohtivat yhteisöön kuulumisen merkityksiä, ja mitä ja miten yhteisöä voitaisiin 

muuttaa. Harjoituksessa käytetään osallistavasta valokuvamenetelmästä saatua valokuvaa. Kuva liitetään yhteisön 

merkitykseen ja yksilön aktiiviseen rooliin asukkaana osallistumisen eri osa-alueilla sekä asukkaiden kokemuksiin 

jokapäiväisestä elämästä. Harjoituksesta voidaan joko tehdä oma erillisluentonsa tai sitä voidaan mukauttaa eri aiheiden 

työpajoihin sopivaksi. 

 

Erasmus+ KA2:n Digital participation (digitaalinen osallistuminen) -projektissa harjoituksen osallistujia olivat huono-

osaisista taustoista lähtöisin olevat aikuiset. Harjoitus auttoi osallistujia ilmaisemaan, millaisia jokapäiväisiä haasteita he 

ovat kohdanneet yhteisössään ja yhteiskunnassa laajemminkin. Sama pätee nuorempaan kohderyhmäänkin, sekä huono-

osaisten että nk. hyväosaisten osallistujien suhteen.  

 

Verkkoversio 

Zoomin tapaisia digitaalisia alustoja voidaan käyttää harjoituksen toteuttamiseen. Fasilitaattori voi jakaa kuvaruudun, jolloin 

kaikki osallistujat voivat katsoa esitystä, jossa esitellään pääpiirteittäin harjoitus ja sen teoriapohja. Lisäksi ZOOM-alustan 

käytössä opastetaan. Fasilitaattori voi aktivoida osallistujia selityksen aikana kannustaakseen osallistujia osallistumaan 

harjoitukseen.  

Verkkoalustan käyttöä lukuun ottamatta paikan päällä ja verkossa toteutettavat harjoitukset ovat identtiset. 
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Ohjeet 

 

 

 

 

 
Sano se suoraan – luova työpaja oli osana "Digitaalinen 

osallistuminen" hankkeetta 

Preparation 

Fasilitaattori tutustuu  

● osallistavan valokuvauksen teoreettiseen viitekehykseen:   

o PhotoVoice-menetelmä 

o PhotoVoice-opas 

o Transi Tales -opas,  

o Osallistava valokuvaus 

o Osallistavan valokuvauksen projektiopas 

● osallistumisareenojen / aktiivisen kansalaisuuden rooliin 

yhteisöissä. Fasilitaattori valmistelee teoreettisen osuuden.  

Osallistavaa valokuvausta käsittelevän teoreettisen osuuden jälkeen 

fasilitaattori pyytää osallistujia. 

● jakamaan kuvan, jonka tarinan he haluaisivat muuttaa. 

● kuvittelemaan, mitä vuotta ennen kuvan ottamista oli tapahtunut ja 

mitä vuosi kuvan ottamisen jälkeen tapahtuu. 

● luomaan kuvanmenneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta kuvaava 

kollaasi esimerkiksi sanoja, piirustuksia tai kollaasitekniikkaa 

käyttäen.  

● pohtimaan, miten aktiivinen yhteisöön osallistuminen voisi auttaa 

tarinaa saamaan toisenlaisen lopputuloksen.  

miettimään, millaisia eri osallistumisareenoita 

tarinaan sisältyisi 

https://photovoice.org/about-us/
https://eclass.hmu.gr/modules/document/file.php/YK128/PV_Manual.pdf
https://transittales.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/trasittales_manual_english.pdf
http://www.adaptationnetwork.org.za/wp-content/uploads/2013/07/Adaptationandbeyond14small.pdf
https://ophi.org/download/PDF/healthy_planning_pdfs/ophi%20photovoice%20guide_0916.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kappale III 



Erasmus+ yhteistyöhanke "Prospects in Peripheries" (PiP)® 

Crossing Borders, Comparative Research Network, IMAGINA, Kainotomia, 

University of Eastern Finland, CSRMP, Minne Vaganti NGO 

Meistä 

 

 

 

 

Crossing Borders (CB) 

Crossing Borders is a non-profit, civil society organization. 

Crossing Borders educates and empowers young people 

to become active global citizens. Across cultures and 

professions, we provide platforms for young people to 

cross-fertilise ideas and form global associations, 

networks, and communities worldwide. In a learning 

environment where all participants are encouraged to 

grow and learn from one another, we enable youth to 

share their best ideas, best products, and best practices. 

 

In 1999, Crossing Borders started out as a project to 

support dialogue in the Middle East, and in 2004 it was 

registered as an NGO. 

 

 
The Comparative Research Network was founded in 

2007 and worked since then in the field of non-formal 

adult, youth and VET education and research. 

CRN's activities are divided in three vertical fields: 

research, education and publication. 

 

The three columns are connected with two horizontal 

initiatives – the CRN Participatory Lab, combining 

research, education and publication of civic education 

and the CRN Peacebuilding Programme, which is 

performing research and training on civic dialogue, 

conflict management and peacebuilding in the Euromed, 

Eastern European and the Balkans. 

 

The publication service of CRN is dedicated to publish 

OER, free-licence training materials, handbooks and 

support research publication. All books receive an ISBN 

and are featured in the Archives of the German National 

Library. 



Meistä 

 
 

 

 

 

Karelian   Insititute 

University of Eastern Finland 

Founded in 1971, the Karelian Institute is a unit in the 

Faculty of Social Sciences and Business Studies at the 

University of Eastern Finland. Staff consists of 6 

professors, 30-40 researchers and 8-10 doctoral students. 

The Karelian Institute engages in basic and applied multi- 

disciplinary research in the humanities and social 

sciences. Within the framework of its project activities, it 

supports the supervision of postgraduate studies and 

researcher training, and participates in undergraduate 

teaching. It also carries out commissioned research in 

connection with the university's societal service mission. 

The Institute is engaged in research in three overlapping 

thematic areas: 

Regional and Rural Studies 

Ethnicity and Culture 

Borders and Russia. 

 

 

 

The Asociación de Desarrollo Social Participativo 

IMAGINA is a non-profit organization whose mission is to 

increase an inclusive development of our territory in the 

interior the province of Malaga. This is done through the 

participation in the social and public life of the citizens, 

especially promoting the inclusion, equality of learning 

and mobility opportunities to young people in our 

territory. 

IMAGINA was first established in May 9th of 2017. It was 

created due to the necessity of a group of young people 

to develop ideas and projects to work with young people 

about important themes such as the inclusion of people 

with functional diversity, gender equality, fight against 

racism and xenophobia through innovative and 

educational tools. The focus in the value of the resources 

of our region and the learnship through non formal 

education methodology and allow to develop key 

competences such as cultural expression, creativity, 

entrepreneurship and language learning. 

 

 



Meistä 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mine Vaganti NGO is a non-profit organisation established in 

Sardinia in 2009, whose services encompass Education and 

Training, Project Design and Development, Thematic Research, 

International Mobility, and Consultancy - in Youth, Adults, 

Education and Sport sectors. 

The organization has 3 offices divided between 3 cities of the 

northern Sardinia (Sassari, Olbia and Tempio-Pausania) and 

reaching out with its operational branches to many other regions 

in Italy, around Europe and beyond. 

MVNGO promotes intercultural dialogue, social entrepreneurship, 

social inclusion through Sport, Formal and Non-Formal Education 

including disadvantaged targets as migrants and people with 

disabilities. 

The core services proposed by MVNGO at local, regional and 

European level for public and private bodies are Training, Project 

Design and implementation, Thematic and Desk Research, 

International Mobility and Consultancy. 

Czestochowa Small Business Development 

Association is a non-profit organisation established 

in order to actively fight against unemployment, 

societies development and entrepreneurship 

development in the Silesia. 

 

The Association conducts various training, workshops 

and advisory and conference activities. In order to 

support local involvement. 

 

The Association also supports activities for the 

youngest inhabitants of the region, for which there 

are colonies, semi- colleges, junior colleges, 

international youth exchanges and training in the 

field of occupational health and safety in agriculture. 

It is involved in youth policy activities and is a 

member of the Rural Development Network. 



Meistä 

 
 

 

 

 

 

 
 

KAINOTOMIA is a Center for Lifelong Learning (I.C.L.L) in 

Greece, operating in the field of Vocational education 

and training. 

KAINOTOMIA has implemented more than 60 continuous 

vocational training programs targeted at unemployed 

people, educators of all education levels, students of 

higher education, employed/self-employed persons and 

vulnerable social groups, for the development of 

professional opportunities and their promotion and 

integration into the labour market and the society in 

general, through innovative close to market programs. 

KAINOTOMIA has been participating in co-funded national 

projects under the name of “local development plans and 

entrepreneurship for unemployed based on specific local 

needs and growth potential”. Furthermore, it has 

participated   in   EU   projects,   under   Erasmus+,   as   a 

coordinator and partner. 

Together we are the transnational partnership "Prospects 

in Peripheries" (PiP) - PiP aims to counter uneven 

development which increasingly marginalises the 

peripheral regions across Europe. The peripheries, which 

are less favored over urban centers, as a result often 

have fewer opportunities in terms of (among others): 

youth migration; declining learning and training 

opportunities; fewer cultural events; loss of 

socioeconomic capital. Narrow labour markets and 

business opportunities, few cultural events and learning 

opportunities can lead to further marginalisation and 

radicalisation of youth that stay behind in peripheries, 

while those with sufficient social or economical capital 

move to more central regions. 

 
www.peripheries.eu 

 

 
PIP deploys innovative educational methods to involve 

NEETs in the job market, creating for them various tools 

that, at the same time, can promote entrepreneurship, 

especially of sustainable ideas in the partners' cities: this 

means that the project "PIP" contributes to building the 

prospects and economies of the periperipies. 

http://peripheries.eu/
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Kustantaja 


