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Hanke:
Hankenumero:
Hankkeen hallinnoija:
Hankkeen toteutusaika:
Hankkeen toteutus:

Virtaa Koillismaan kyliin -kehittäminen
38546
Koillismaan Leader ry
1.5.2017 – 31.12.2020
Hankevastaava Marja Tuomivaara

Ohjausryhmä:
Heikki Kallunki (2017-2018), Iiris Tornberg (2019-2020) Laina Hekkala, Antti Häkämies, Tuija
Suonnansalo, Aini Vääräniemi ja Vesa Turpeinen. Ohjausryhmä kokoontui aloituspalaveriin
14.6.2017 Hotelli Herkossa Taivalkoskella. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin vuosien 2017 – 2020
aikana viisi ja viimeinen tammikuussa 2020. Ohjausryhmän viimeinen kokous pidettiin 30.3.2021.
TAVOITTEET (hankkeen hakuvaiheessa suoraan Hyrrästä)
Hankkeen tavoitteena on koulutusten avulla vahvistaa ja täydentää kyläyhdistyksen toimijoiden
osaamista. Myös nuorten mukaan saaminen yhdistystoimintaan ja kansainväliseen toimintaan on
tärkeää. Kylien kattojärjestöjen järjestäytymisessä on ollut paljon puutteita. Kylien kattojärjestöjen
aktivoiminen ja pelisääntöjen tarkentaminen sekä mahdollinen uudelleen luominen on tärkeää.
Järjestetään kaksi opintomatkaa, joista toisen teema on toimiva kylä-kuntayhteistyö ja
kehittämistoiminta. Toinen opintomatka suuntautuu alueelle, jossa on toteutettu kansainvälisiä
kylä- ja nuorisotoimintaa. Tavoitteena on pitää kyläiltoja, jossa saadaan suorat kontaktit kylien
asukkaisiin ja kuulla heidän tarpeensa paikan päällä. Lisäksi aktivoidaan kylätoimijoita
osallistumaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kyläpäiville. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry ja Lappilaiset
kylät ry ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

TOIMENPITEET (hankkeen hakuvaiheessa, suoraan Hyrrästä)
Koillismaan Leaderin hankevastaava toimii hankkeen vetäjänä ja vastuuhenkilönä 50 % työajalla.
Hankkeesta tiedotetaan paikallisissa tiedotusvälineissä ja alkuvaiheessa pidetään kunkin kunnan
alueella hankkeen tiedotustilaisuudet. Hankkeessa mennään suoraan kyliin ja tutustutaan kylän
asukkaisiin ja kuunnellaan aidosti heidän toiveita ja tarpeita sekä viedään viestiä, miten hanke voisi
edistää heidän kylänsä toimintaa. Osaamisen vahvistamiseen liittyvät koulutukset hankitaan
ostopalveluina. Luodaan kunkin kunnan alueen kouluihin verkostoja, jotta saadaan nuoria mukaan
toimintaan ja heitä innostumaan kansainväliseen toimintaan. Opintomatkat tehdään joko PohjoisPohjanmaan tai/ja Lapin alueelle. Hankevastaava osallistuu Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin
kyläpäiville.
Riskit hankkeen toteutukseen liittyen ovat, ettei kylistä löydy innostusta kehittämistoimiin, mutta
riskiä minimoitu suunnittelemalla hankkeen toimenpiteet vastaamaan kylätoimijoiden itse esiin
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tuomiin tarpeisiin. Riskinä myös voisi olla, ettei nuoria ei tavoiteta tai eivät innostu hankkeen
teemoista. Tätä riskiä minimoidaan osallistavilla toimintatavoilla mm. työpajoilla ja nuoria
kiinnostavilla aiheilla mm. kansainvälisyys. Hankehenkilöstöön liittyvät riskit minimoidaan
tarvittavissa sijaisjärjestelyin ja vakiintuneen henkilöstön sitoutuneisuudella. Riskinä voi olla myös,
ettei opintomatkoille ole lähtijöitä. Riskiä minimoidaan valitsemalla opintomatkan kohde ja
ajankohta siten, että se houkuttelee osallistumaan.
HANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA TULOKSET
Hankkeesta tiedottaminen:
Hankkeesta tiedotettiin Facebookissa, Instagramissa, www.koillismaanleader.fi -sivuilla ja
erilaisissa tapahtumissa ja tupailloissa sekä alueella tapahtuneilla markkinoilla ja messuilla.
Hankkeesta julkaistiin myös kyläkirje, joka postitettiin myös suoraan kylätoimijoille yht. 99 kpl ja
myös sähköpostitse. Hankkeesta tehtiin tiedotuslehtinen, jota jaettiin tupailloissa ja markkinoilla.
Yhteenveto hankkeesta: tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli, saada nuoria mukaan kylien toimitaan ja tuoda Nuoriso Leader
toimintaa tutuksi Koillismaan alueen nuorille. Hankkeessa järjestettiin kylien ihmisten tarpeista
nousseita koulutuksia, jotka lisäävät osaamista ja innostusta kylien toimintaan.
Hankkeessa selvitettiin myös ns. kylien kattojärjestöjen tarvetta ja sen toimintaa. Hankkeen aikana
todettiin, että kylien kattojärjestön toimintaa on Taivalkoskella ja Kuusamossa. Posiolla vuosia
sitten toimineen kattojärjestön uudelleen synnyttäminen ei onnistunut. Sen vuoksi hankkeen
aikana perustettiin Posion kylät-fb sivu, jossa seuraajia on 285 henkilöä. Tavoitteena on, että
kylien asukkaat kertovat sivulla kylänsä elämää sanoin ja kuvin, sekä toisivat esiin kyliensä
investointi- ja kehittämistarpeita, joihin Koillismaan Leader voisi vastata.
Hankkeen aikana tehtiin matka Lapin kylätoimintapäiville Leville toukokuussa. Matkalle osallistui
Kuusamon ja Posion alueelta yhteensä 9 hlöä. Tästä tuli hyvää palautetta, koska kyläpäivien
yhtenä aiheena kylien kattojärjestöt ja kyläneuvostot. Positiivista palautetta tuli myös
verkostoitumista Lapin kylätoimijoiden kanssa.
Toinen yhteinen matka oli tarkoitus järjestää nuorille Pohjois-Pohjanmaan alueelle Törmänhoviin,
mutta matka peruuntui koronaepidemian vuoksi. Matkan teemana oli nuoret ja kansainvälisyys.
Tämä toteutettiin kuitenkin virtuaalisesti Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy Panu
Päivärinnan, nuorten ja Rieska Leaderin Rita Kovacsin kanssa. Tuotos on nähtävissä Koillismaan
Leaderin fb- ja instagram -sivuilla ja myös www.koillismaanleader-nettisivuilla.

Toteutus/kylät ja kylätoimijat, tupaillat
Hankkeen aikana osallistuttiin Lapin kylätoimintapäiville Muoniossa ja Levillä. Tupailtoja pidettiin
kunkin kunnan alueella. Osallistuttiin Muikkumarkkinoille, katuruokamarkkinoille ja
elomarkkinoille. Kattojärjestöjen kokouksiin osallistuttiin. Tupailtoihin osallistui yhteensä 115 hlöä.
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Nuoret/Kysely mm. harrastustoiminnasta ja tietopaketti Nuoriso Leaderin rahoituksesta
Hankkeen aikana tavoitettiin erittäin kattavasti Koillismaan Leaderin alueen 9 luokkalaiset ja toisen
asteen oppilaitoksessa opiskelevat nuoret.
Yläasteen päättäville 9 lk:n oppilaille kerrottiin Nuoriso Leaderista ja sen tuomista
mahdollisuuksista esim. nuorten harrastustoimintaan. Lisäksi kysyimme mitä nuoret harrastavat,
ovatko he halukkaita ideoimaan uusien tapahtumien järjestämistä ja kiinnostaako kansainvälinen
toiminta. Vastauksien perusteella harrastusmahdollisuuksia kunkin kunnan alueella on.
Posion nuoret: Kyselyyn vastasi 18 hlöä
Posiolla yhdeksännen luokan oppilaiden suosimat harrastukset olivat liikunnallisia, luonnossa
toteutettavia ja sorminäppäryyttä vaativia. Esimerkiksi useampaan otteeseen esille tulleita
harrastuksia olivat kuntosalilla käynti, videopelien pelaus ja erilaiset ulkona toteutettavat
liikkumiset, kuten lenkkeily ja lasketteleminen tai lumilautailu. Osan kohdalla tuli myös ilmi, että
he käyvät töissä. Harrastusten monipuolisuus ja laaja tarjonta Posiolla mahdollistaa suurelle
joukolle mieleistä tekemistä. On myös hyvä, että nuorilla on intoa liikkua ja hyödyntää
paikkakunnan tarjoamaa luontoa, koska nykypäivänä nuorten keskuudessa puhelimien ja muiden
teknisten laitteiden käyttö on lisääntynyt hurjasti.
Yhdeksäsluokkalaiset kertoivat, että Posiolle pitäisi järjestää nuorille turnauksia esimerkiksi sähly,
musiikkitapahtumia kuten festarit ja konsertit sekä nuorille suunnattuja iltoja ja
toimintatapahtumia. Noin puolet kyselyyn vastanneista olisi valmiita suunnitteleman ja olemaan
mukana tapahtumien toteutuksessa.
Noin yksi neljäsosa kyselyyn vastanneista kuuluu johonkin seuraan tai johonkin muuhun
toimintaan. Yhteisöllisen toiminnan kautta nuoret kokevat olevansa osa kyseistä ryhmää ja se luo
merkityksellisyyttä nuorelle. Suurin osa oppilaista oli tietoisia Nuoriso Leader-toiminnasta.
Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolella kiinnosti kansainvälisyys ja kansainvälinen toiminta.
Kansainvälisyys on lisääntyvä ilmiö nykypäivän maailmassa ja on hyvä, että nuorilta löytyy
aiheeseen kiinnostusta.
Taivalkosken nuoret: Kyselyyn vastasi 35 hlöä
Taivalkosken yhdeksäsluokkalaisilta löytyi monipuolisesti erilaisia harrastuksia. Useampi nuori
harrastaa jotain urheilulista kuten esimerkiksi moottoriurheilua, frisbeegolfia ja
laskettelua/lumilautailua. Luonnon läheisyys tulee myös mahdollistaa kalastuksen, metsästyksen
ja luonnossa liikkumisen, joka tuli esille nuorien vastauksissa. Myös piirtämistä, maalaamista,
kirjoittamista ja videopelien pelausta harrastivat useammat.
Nuorten monipuolinen harrastustarjonta mahdollistaa useimmille mielekkään harrastuksen ja
ajanvietto tavan. Esille tuli myös osan nuorista kokeneen, että Taivalkoskella on riittävästi
harrastusmahdollisuuksia ja siellä voi harrastaa sitä mitä itse tahtoo. Oli vain harva nuori, jotka
eivät kokeneet harrastavansa mitään.
Nuoret
tahtoisivat
Taivalkoskella
harrastaa
esimerkiksi
erilaisia
motocrossia/moottoriurheilua ja muita urheilullisia lajeja. Ongelmana

tanssilajeja,
esimerkiksi
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motocrossissa/moottoriurheilussa voi olla harrastuksen tuomat suuret kustannukset.
Joukkuelajeissa liian pienet osallistujamäärät voivat estää ryhmän kasaan saamisen, koska liian
pienellä kokoonpanolla ei pysty toteuttamaan kaikenlaista toimintaa.
Usealla nuorella oli toiveena mopo/piikki/traktori miittejä. Miittien järjestäminen voisi olla hyvinkin
mahdollista, koska osallistujia siihen löytyisi ja ne voitaisiin järjestää ilmaiseksi. Miittien lisäksi
toiveissa oli urheilullisia tapahtumia kuten turnauksia, yhteisöllisiä tapahtumia ja aktiivista
toimintaa minkä takana ei olisi mikään agenda kuten esimerkiksi ympäristön suojelu. Enemmistö
nuorista eivät olleet varmoja tai olisivat ehkä valmiita osallistumaan tapahtuman suunnitteluun.
Noin kolmasosa nuorista eivät olleet halukkaita osallistumaan suunnitteluun. Loput alle kolmasosa
voisivat suunnitella tapahtumia.
Hieman yli puolet nuorista kuuluivat johonkin yhdistykseen, seuraan tai muuhun toimintaa. 4Htoiminta nousi suosituimpana esiin erilaisten kerhojen ja toiminnan kautta. Alle puolet nuorista
eivät kuuluneet seuroihin tai yhdistyksiin. Seurojen ja yhdistysten toiminta voi olla hyvinkin tärkeä
niihin kuuluville nuorille. Kuulumalla kyseiseen toimintaan esille voi herätä tuntemuksia omasta
tärkeydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Toiminnan avulla voi myös saada lisää itsevarmuutta, uusia
kokemuksia ja sosiaalisten taitojen harjoitusta.
Suurin osa nuorista tiesi mitä Nuoriso Leader toiminta on. Nuoriso Leader toiminnan avulla nuorilla
olisi mahdollisuus saada rahoitusta itsesuunnittelemille hankkeille esimerkiksi tapahtumalle, jonka
nuoret saisivat itse järjestää. Nuorten itsesuunnittelemien projektien avulla olisi suurempi
mahdollisuus saada niihin osallistujia, koska silloin saataisiin nuorilta heidän näkökulmansa esiin ja
saataisiin tietoa millaiset asiat nykypäivän nuoria kiinnostavat.

Kuusamon nuoret: Kyselyyn vastasi 89 hlöä
Kuusamossa yhdeksäsluokkalaisille tehdyssä kyselyssä tuli vahvasti ilmi, että monilla oli liikunnallisia
harrastuksia. Esimerkiksi laskettelu/lumilautailu, skeittaus, tanssi ja lentopallo. Myös useampi
kyselyyn vastannut nuori soittaa jotain instrumenttia, laulaa, piirtää tai lukee. Rikas ja Kuusamossa,
sekä sen lähellä oleva luonto mahdollistavat suurelle joukolle mahdollisuuden harrastaa
metsästystä, kalastusta ja luonnossa lenkkeilyä ja olemista.
Yhdeksänsien luokkien oppilaiden toiveissa olisi harrastaa Kuusamossa esimerkiksi cheerleadingia
ja pesäpalloa. Kyselyyn tuli myös toiveita harrastuksista, jotka ovat mahdollisia Kuusamossa kuten
esimerkiksi salibandy, käsityöt ja moottoriurheilu. Voi olla, ettei osista harrastusmahdollisuuksista
kaikki ole tietoisia. Myös osallistujamäärät ja harrastuksen ylläpitämiseen liittyvät kulut voivat olla
osana syynä, ettei jotakin harrastusta ole tarjottavissa Kuusamossa. Kyselyssä tuli myös ilmi, että
Kuusamossa on hyvät harrastusmahdollisuudet, eikä kaivattu uusia harrastuksia.
Kuusamon yhdeksäsluokkalaiset toivoivat Kuusamoon esimerkiksi diskoja/festareita/konsertteja,
pelitapahtumia ja mopomiittejä. Myös toiminnallisuus ja monipuolisuus olisivat tärkeitä
tapahtumissa. Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut itse valmis osallistumaan tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen. Osa olisi valmiita järjestämään tapahtumia, jos he saisivat siitä
jonkinlaista korvausta. Yli puolet nuorista ei kuulunut mihinkään urheiluseuraan, 4Hyhdistystoimintaan, kylätoimintaan tai johonkin muuhun toimintaan. Osa nuorista on osana
4

esimerkiksi musiikkiopistoa, tanssiseuraa ja metsästysseuraa. Edellä mainittujen seuroihin ja
toimintaan kuuluvat nuoret voivat saada yhteenkuuluvuuden tuntemuksia ja paljon hyödyllisiä
kokemuksia tulevaisuutta ajatellen. Lähes kukaan nuorista ei tiennyt mitä Nuoriso Leader toiminta
on.
Nuoriso Leader toiminnan avulla nuorilla olisi mahdollisuus saada rahoitusta
itsesuunnittelemille hankkeille esimerkiksi tapahtumalle, jonka nuoret saisivat itse järjestää.
Nuorten itsesuunnittelemien projektien avulla olisi suurempi mahdollisuus saada niihin osallistujia,
koska silloin saataisiin nuorilta heidän näkökulmansa esiin ja saataisiin tietoa millaiset asiat
nykypäivän nuoria kiinnostavat.
Yli puolia nuorista ei kiinnostanut kansainvälinen toiminta. Lopuilla se kiinnosti, tai he eivät olleet
varmoja asiasta. Harva nuorista oli kiinnostunut lähtemään opintomatkalle Pohjois-Pohjanmaan
alueelle, jossa olisi aktiivista kansainvälistä nuorisotoimintaa. Loput nuoret eivät olleet/eivät olleet
kiinnostuneita matkasta. Matka voisi tarjota nuorille uudenlaisia näkökulmia kansainvälisyyteen
liittyen. He voisivat saada myös uusia ystäviä matkan aikana ja lisää tietoa ja kiinnostusta aiheeseen
liittyen.
Nuoret ja kansainvälisyys/Työpajat toisen asteen oppilaitoksiin
Työpajat suunnattiin toisen asteen opiskelijoille ja työpajoja toteutui yhteensä neljä: Posion Lukio,
Kainuun ammattiopisto, Taivalkosken lukio ja Kuusamon lukio. Osallistujia oli yhteensä 135 nuorta.
Työpajojen perusteella nuorten mielenkiinto kansainvälisiä toimintoja kohtaan vaihtelee paljon,
mutta yleisesti ottaen he ovat kiinnostuneita. Kiinnostus näyttää ainakin osittain korreloivan myös
muun yleisen aktiivisuuden kanssa. Ne nuoret, jotka ovat muutoinkin aktiivisia näyttävät olevan
potentiaalisesti kiinnostuneita myös kansainvälisistä toimenpiteistä. Kansainvälisyys voi kuitenkin
toimia myös aktivoinnin keinona. Työpajojen selkein tulos oli, että nuoret tarvitsevat lisää tietoa
kansainvälisistä mahdollisuuksista.
Alla olevassa sanapilvessä on koottuna niitä kansainvälistymistoimenpiteitä, joiden nuoret kokevat
lähentävän heitä heidän mielenkiintonsa kohteiden kanssa. Yleisin vastaus oli opintomatka, eli
nuoret tahtoisivat vierailla heitä kiinnostavassa maassa ja oppia jotain maan kulttuurista.
Paikallisesti toteutettavista toimenpiteistä yleisimpiä oli yhteistyö eri maiden koulujen kanssa,
ystävyyskoulut ja/tai -kunnat, kielikurssit, erilaiset ulkomaiseen kulttuuriin liittyvät kurssit sekä host
-perheenä toimiminen tai vaihto-opiskelijoiden saaminen paikkakunnalle.
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Mitä nuoret haluava Koillismaan Leaderin rahoittavan tulevalla ohjelmakaudella 2021 -2027
Posion nuoret toivoivat rahoitusta kohdennettavan kaudella 2021-2027 erityisesti
harrastuspaikkoihin, tapahtumien järjestämiseen sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin.
Harrastuspaikkoihin panostamisella saadaan parannettua harrastuksen mielekkyyttä esimerkiksi
hyvin huolletussa ja varustellussa liikuntasalissa saadaan aikaan tiukat salibandy pelit, lennokkaat
tanssitunnit sekä paljon kaikkea muuta. Salien käytössä on huomioitava, että jokainen ryhmä käy
salissa omalla vuorollaan, siivoaa jälkensä sekä huolehtii salissa olevien tavaroiden kunnosta ja
niiden vastuullisesta käytöstä. Tapahtumat ovat nuorille tärkeitä, koska ne keräävät aiheista
kiinnostuneita yhteen ja siellä voi saada uusia ystäviä. Nuorten vaikuttamismahdollisuudet luovat
nuorille tunnetta, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteillään on väliä. Myös kansainvälinen
yhteistyö ja ilmaston muutoksen torjuminen oli osalle nuorista tärkeitä.
Kuusamon Kainuun Ammattiopistolla kyselyyn vastanneet nuoret toivoivat rahoitusta
kohdennettavan kaudella 2021-2027 erityisesti harrastuspaikkoihin, tapahtumien järjestämiseen
sekä ilmaston muutoksen torjuntaan. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö oli tärkeää nuorille.
Taivalkosken lukion nuoret toivoivat rahoitusta kohdennettavan rahoituskaudella 2021-2027
erityisesti harrastuspaikkoihin, ilmaston muutoksen torjumiseen ja tapahtumien järjestämiseen.
Myös tärkeänä esiin nousi nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.
Kuusamon lukion oppilaat toivoivat rahoitusta kohdennettavan rahoituskaudella 2021-2027
erityisesti harrastuspaikkoihin, ilmaston muutoksen torjuntaan ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Lisäksi tapahtumien järjestäminen sai kannatusta.
Tupaillat
Kylille ja kylien ihmisten luo jalkauduttiin tapailtojen merkeissä. Tupailloissa pohdittiin kunkin kylän
nykyistä toimintaa ja mitä uutta kylälle halutaan sekä miten Koillismaan Leader voisi osallistua
kunkin kylän kehittämiseen. Tupailtoja pidettiin yhteensä 11, joihin osallistui 230 hlöä.
Osaamisen vahvistaminen
Tupailtojen ja kylien kattojärjestöissä oli tullut ilmi yhdistysten erilaisista koulutustarpeista.
Hankkeen aikana järjestettiin taloushallinto-, kirjanpito-, kylätoimija-, tietosuoja-asetus -,
tapahtumien järjestäminen- ja järjestö- sekä yhdistysten verotus- ja talouskoulutusta.
Koulutuksiin osallistui yht. 248 hlöä.
Yhteistyökumppanit:
Koulutuksia hankittiin Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:ltä, Lappilaiset kylät ry:ltä, Kuusamon
Nuorkauppakamarilta, Koillisen Kumppanit -hankkeelta, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
ry:ltä. Lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Koillismaan alueen yläkoulut, lukiot ja Kainuun
Ammattiopisto sekä Nuorisokeskus Oivanki.
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Kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannusarvio
Palkat
48 750,00
Palkkiot
1 000,00
Vuokrat
3 600,00
Ostopalv.
20 000,00
Matkakulut
7 000,00
Muut kulut
4 500,00
YHTEENSÄ
84 850,00

Toteutuneet
kustannukset
52 219,45
1 050,00
4 644,14
14 301,37
3 672,21
7 894,98
83 782,15

Loppurahoitusta haetaan vielä vuosilomarahojen kustannuksiin heti, kun kirjanpito kesäkuulta 2021
on valmis, koska rahoitusta jäi käyttämättä 1 067,85 euroa.
Tulokset ja vaikutukset:
Hankkeen tulokset ja vaikutukset näkyvät osaamisen vahvistamisena yhdistystoimijoille, nuorten
osallistaminen kyselyjen ja työpajojen avulla. Nuoret ja kansainvälisyys työpajojen avulla tuotiin
esille eri mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Koronaepidemia sotki nuorten fyysistä
tapaamista. Hankkeen tavoitteena oli parantuneista palveluista hyötyvän väestön 2100 henkilö,
tuloksena oli 1895 hlöä. Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden tavoite oli 350 hlö, tuloksena oli 707
hlöä.
Esitykset jatkotoimenpiteeksi
Toteutetaan nuorille oma hanke. Yhdistysten toimijoiden osaamisen vahvistaminen ja osallistutaan
kylätoimijoiden kokouksiin ja kattojärjestötoimintaan. Jatkossa on syytä myös kouluttaa tai opastaa
yhdistystoimijoita digitaalisten välineiden käytössä.
Ohjausryhmän 30.3.2021 kommentit:
Ohjausryhmä keskusteli ja kommentoi loppuraporttia seuraavasti: Nuorilta saadut vastaukset on
hyvä lähettää alueen nuorisotoimijoille tiedoksi. Hankkeen aikana on tavoitettu ennen kaikkea
nuoria, koulutukseen osallistuneita yhdistys- ja kylätoimijoita sekä kylien asukkaita.

Kuusamossa 30.3.2021

Marja Tuomivaara
hankevastaava
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Kuvia

Kuusamon Nuorisovaltuusto

Nuoret ja kansainvälisyys-työpaja

Posiolaiset yhdistystoimijat ja Nuorkauppakamarin kouluttajat

Virtuaalinen tapahtuma Nuoret ja kansainvälisyys

Kuusamon Nilon koulun 9 luokkalaiset ja opo

Kurkijärven kyläseuran tupailta
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