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tämän raportin sisältö 
Tässä raportissa esittelemme NAKS-kehittämishankkeen taustan ja tavoitteet, toteutustavan sekä kehitämishankkeessa esille nousseet 
johtopäätökset.  

INFO 
Tämä loppuraporttijulkaisu on yhteenveto syksystä 2014 kevääseen 2016 kestäneestä Keski-Suomessa toteutetusta Nuorten aktiivisuuden kulttuurin 
rakentamisen- hankkeesta.  

Hankkeen toteutti ZestMark (Young Leaders Academy Oy). Yhteistyökumppaneina projektissa olivat Keski-Suomen ELY- keskus, Euroopan union 
sosiaalirahasto, Viitasaaren, Pihtiputaan ja Äänekosken Kaupunki, POKE sekä Saarijärven lukio.  

 
Tekstit ja taitto: Anu Manner, Ossi Valpio ja Marja Heinistö Kuvat: Katriina Pikkarainen ja Anu Manner 
Hankkeen nuorten valmentajat: Anu Manner, Ossi Valpio ja Katriina Pikkarainen  
 
Copyright ZestMark (2016) 
Hankkeen kaikki aineisto on löydettävissä osoitteesta: www.nakshanke.fi 

http://www.nakshanke.fi
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NAKS (Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen Pohjoisessa Keski-Suomessa) –kehittämishankkeen taustalla 
on ZestMarkin toteuttama ”Me ollaan tulevaisuus”-kampanja, joka toteutettiin joulukuusta 2013 helmikuuhun 2014 
välisellä ajalla. Me ollaan tulevaisuus - kampanjan tavoitteena oli haastaa nuoret pohtimaan omaa tulevaisuuttaan, 
rohkaista jokaista tavoittelemaan omia unelmia, lisätä nuorten tietoa tulevaisuuden työelämätaidoista ja tukea 
myönteistä asennetta yrittäjyyteen.  
 
”Me ollaan tulevaisuus” -kampanjassa toteutettiin myös nuorten kokemuksiin ja ajatuksiin perustuva selvitys 
Pohjoisen Keski-Suomen nuorten työelämäasenteista, omista tulevaisuuden suunnitelmista ja näkemyksistä oman 
kotipaikkakunnan tulevaisuudesta. Kampanja vieraili ysiluokkalaisten sekä toisen asteen oppilaiden luona ja tavoitti 
yhteensä 750 nuorta. Kampanjaan osallistuneet nuoret kertoivat, että he alkoivat aktiivisesti ajattelemaan omaa 
tulevaisuuttaan sekä ymmärsivät oman toiminnan olevan siinä keskeinen vaikuttava tekijä. Nuoret toivoivat 
seminaarille jatkoa ja mahdollisuuksia tehdä asioita käytännössä. Myös opetushenkilökunta koki, että 
vastaavanlaisella tyylillä toteuttavat ”seuraavat askeleet” olisivat ehdottoman tarpeellisia nuorille ja heidän omaa 
työtä tukevaa.  

Nuorten toiveita kuunnellen lähdimme NAKS-kehittämishankkeessa vastaamaan tähän haasteeseen; kuinka auttaa 
nuoria löytämään oma merkityksellinen tulevaisuus ja auttaa heitä näkemään tulevaisuuden mahdollisuuksia omalla 
kotipaikkakunnalla. NAKS-kehittämishankkeessa tulevaisuutta tarkasteltiin käytännön toiminnan kautta. 
Menetelmissä korostui toimintaan innostaminen ja toiminta nuorilta nuorille-periaatteella! 

(https://www.youtube.com/watch?v=ooui9EA_lz0)

Puheenvuoro: Me ollaan tulevaisuus

Ossi Valpio 
NAKS-hankkeen projektipäällikkö

https://www.youtube.com/watch?v=ooui9EA_lz0
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Naks-hankkeen tausta ja tavoitteet 
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Hankkeen lähtökohta oli testata hypoteesiä, jossa ensin nuoria 
innostetaan pohtimaan omaa tulevaisuuttaan, sen jälkeen 
tunnistamaan & tekemään suuntaviivoja oman itsensä 
kehittämiseen ja lopulta testaamaan ideoita käytännössä.  
 
Parhaista ideoista syntyy nuoria aktivoivia projekteja ja aktiivisimmat 
tyypit jatkavat sanan levittämistä uusille nuorille. Kolmion kokonaan 
läpikäyneet nuoret putkahtavat erinomaisilla taidoilla varustettuna 
valmentajiksi taas seuraaville nuorille. Näin luodaan jatkumo, jossa 
nuoret ovat pääosassa ja homma saa polttoainetta aina uusista 
osallistujista.  

 
Hankkeen lopputuloksena rakentui käytännön toimintamalli, jota 
hyödyntämällä nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden kulttuuria 
voidaan edistää myös hankkeen jälkeen. 

tausta: Aktiivisuuden kulttuurin rakentamisen kolmiomalli
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Yleistavoitteena oli: 
• Auttaa nuoria ymmärtämään tulevaisuuden työelämää sekä siinä tarvittavia tietoja ja 

taitoja 
• Innostaa nuoria yrittäjämäiseen ja aktiiviseen toimintatapaan omassa elämässään 
• Tarjota nuorille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan käytännön toiminnan ja 

projektien avulla 
• Lisätä nuorten rohkeutta, itseluottamusta ja työkokemusta 
• Lisätä oppilaitos-ja yritysyhteistyötä nuorten projektitoiminnan kautta 
• Rakentaa aktiivisuuden kulttuuria Pohjoisen Keski-Suomen alueella pilotoimalla uusia 

toimintamalleja 
• Luoda nuorille mahdollisuuksia toimia Pohjoisen Keski-Suomen alueella  

Isompana tavoitteena oli: 
• Rakentaa aktiivisten nuorten verkosto Pohjoiseen Keski-Suomeen 
• Testata kolmiomalli käytännössä ja kehittää siitä pysyvä käytäntö

NAKS-Hankkeen tavoitteet
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TAUSTATEORIA 1: pääomat
Tulevaisuudessa pärjäävät ne, jotka pystyvät ottamaan kopin omasta 
elämästään, toimimaan objektin sijaan subjektina.  
Nuorten kanssa toimiessamme olemme huomanneet miten pienillä interventioilla ja 
oikeanlaisella kannustuksella nuori saa työkaluja oman elämänsä hallintaan, uskoa omiin 
kyvykkyyksiinsä sekä tulevaisuuden uskoa.  
 
On tärkeätä tuoda esille riittävän ajoissa nuorille ymmärrystä siitä, ettei (työ)elämä ole aina 
helppoa, vaan tarvitaan sinnikkyyttä ja uskoa, että elämä kantaa – aina. 

Nuorten työelämävalmiuksien sekä yksilön inhimillisen pääoman kehityksen kannalta 
erityisen tärkeä on positiivinen minäkuva eli kyvyssä johtaa itseään, luottaa omaan 
potentiaaliin että omien valintojen vaikutuksen yhteys tulevaisuuden (työ)elämän 
mahdollisuuksiin. 

Tiedämme kokemuksesta, että  ”pääomien” harjoittelu ja niissä kehittyminen innostavat 
nuoria ja antavat heille juuri niitä valmiuksia, mitä tulevaisuuden työelämä tarvitsee.
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TAUSTATEORIA 2: resilienssi
Nuoret kohtaavat elämässä ja työelämässä jatkuvasti erilaisia 
muutostilanteita. Nuorten muutoskyvykkyyttä, resilienssiä voidaan 
harjoitella koko opinpoluin ajan.  

Kansainvälinen yritysjohtajien tutkimus osoitti, että johtajien ykköshuoli tällä 
hetkellä on, miten  löytää oikeita osaajia, ylläpitää heitä ja kasvattaa yrityksen 
inhimillistä pääomaa. Inhimillisen pääoman keskeinen rakennusaines on 
yksilöiden muutoskyvykkyys eli resilienssi. Yritykset haluavat töihin 
muutoskykyisiä eli "resilienttejä" yksilöitä, joiden energia ja toimintakyky kantaa yli 
jatkuvien muutosten ja palautuminen on nopeata. Yksilöiden resilienssi on 
Suomalaisen kilpailukyvyn kannalta keskeinen menestystekijä.  

Resilienssikyvykkyyksiä voidaan kuvata eräänlaisina muutosmuskeleina, joita 
voidaan harjoittaa ja ottaa käyttöön tarvittaessa. Tutkimukset osoittavat, että 
resilientit yksilöt ovat mm. sitoutuneempia opiskelussa ja työtehtävien hoidossa, 
saavat korkeampia korkeakouluarvosanoja kuin keskimääräiset odotusarvot  sekä 
masentuvat harvemmin. 

Resilienssi koostuu seitsemästä yksilön kyvykkyydestä: positiivinen minäkuva ja 
positiivinen maailmankuva, keskittynyt, joustava mieli ja joustava sosiaalinen, 
organisoitunut ja proaktiivinen. Nuorten työelämätaitojen perusta on siinä, miten 
he saavat ohjausta näiden muutosmuskeleiden treenaamisessa.  
Ensisijaisen tärkeätä on avata nuorille heidän omien valintojen ja ajattelun 
vaikutukset oman potentiaalin käyttöönotossa.  
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Naks-hankkeen toimenpiteet 
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Minäpäivä-oman osaamisen tunnistamisen leiri x4

Oman osaamisen tunnistamisen leirit tarjosivat nuorile mahdollisuuden pysähtyä 
pohtimaan omia unelmia, osaamista ja toimintaa. Sisällöt vaihtelivat vahvasta 
työelämä ja yrittäjyys-painotuksesta oman mindsetin kehittämiseen.  

1. Jokaisessa nuoressa on piilossa olevaa potentiaalia. Rohkaisimme jokaista 
tavoittelemaan omia unelmia ja tavoitteita. 
2. Vuorokauden aikana syvennyttiin oman osaamisen tunnistamiseen ja 
rakennetaan omaa reittiä kohti unelmatulevaisuutta ja työelämää. 
3. Oman osaamisen kehittämisen taustalla on työelämässä tarvittavien pääomien 
kehittäminen 

Kohderyhmä: 9 lk., ammattillinen toinen aste (POKE), lukio 
Toteutus: max 30 hlö, 24 h leiri 
Toteutuspaikka: Leirikeskus tms. Ei vaikutanut koulujen aikatauluihin. Järjestettiin 
viikonloppuisin
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Makers-valmennus x2
Valmennuksen toiminta tähtäsi ensisijaisesti osallistujien osaamisen, 
omatoimisuuden ja osallisuuden kehittämiseen. Valmennuksen 
toiminnan tuloksena syntyi uutta osaamista, yrittäjyysasennetta sekä 
innovaatioita, jotka aktivoivat yhä useampia nuoria luomaan itse 
omia projekteja.  
 
1. Makers valmennuksissa nuoret pääsivät tekemään, ottamaan 
vastuuta ja kehittämään uutta. 
2. Valmennuksen aikana nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse 
heitä kiinnostavan ja innostavan projektin valmentajien ohjauksessa. 
 
Toteutus: 
Kesto: noin 5 kk (5 x 2 päivän valmennus) 
Osallistujamäärä: 8-20 nuorta 
Toteutuspaikka: Leirikeskukset mm. seurakuntien tilat

VALMENNUKSEN TEEMAT:  
 

Yrittäjyys 
Omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys  
Luovuus ja innovaatiot  
Oman osaamisen markkinointi 

Oppimaan oppiminen  
Erilaiset oppijat ja oppimistyylit 
Henkilökohtainen oppimissopimus 
Dialogi ja tekemällä oppiminen 

Projektit oppimisen välineenä 
Ideasta projektiksi 
Projektihallinnan työkalut 
Projektin talous  

Tiimit 
Tiimitoiminnan peruskysymykset 
Tiimin kehitysvaiheet 
Tiimi oppimisen ja projektitoiminnan työkaluna 

Johtaminen 
Itsensä johtaminen 
Ihmisten ja asioiden johtaminen 
Projektin johtaminen 

Markkinointi 
Markkinoinnin peruskysymykset 
Yritysyhteistyö ja tuotteistus 
Kokonaisvaltainen markkinointi 

Paikallistason toiminta 
Oman projektin toteutus  
Paikkakunnan toimintaympäristön hahmottaminen 

  Yhteistyö yrittäjien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa  

Sisällöt toteutettin nuorten kasvuun, tiimin kehitysvaiheisiin sekä yhteisen projektin tilanteeseen peilaten. 
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Aikuisverkoston kohtaamiset x4

Kutsu
AIKUISVERKOSTON

kohtaamiseen  17.11.2015 klo 9 :00
 Viitasaaren kaupungintalolle

Hankkeen yhtenä tärkeänä, taustalla vaikuttavana osana oli  aikuisten nuorille antama tuki. Nuorten 
aktiivisuuden kulttuurin rakentumiselle oli tärkeää kasata paikalliset aikuisten toimijatahot 
tilaisuuksiin, jossa yhteistyössä nuorten kanssa tarkasteltiin paikallisia mahdollisuuksia ja pohdittiin 
kuinka hankkeen opit ja kopit jäävät elämään hankkeen jälkeen.  
 
Avainasemassa olevat henkilöt rakentavat nuorten aktiivisuuden kulttuuria omilla tahoillaan, mutta 
yhtä tärkeää oli saada verkostot keskustelemaan myös yhdessä. Tilaisuuksien aikana keskusteltiin 
eri puolilla Pohjois Keski-Suomesa, kuinka yhteistyötä voitaisiin tehdä. 
 
Kohderyhmä: Paikalla oli nuorten kanssa toimivia tahoja, mm. nuorisotoimi, 4H, etsivän 
nuorisotyön tekijöitä ja muita nuorille suunnattujen hankkeiden vetäjiä. 
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NAKS-hankkeen tavoitteet asetettiin korkealle. Ajatuksemme oli viedä nuorten 
toimintakulttuuri uudelle tasolle, organisaatiokeskeisyydestä nuori-keskeisyyteen sekä saada 
aikaan pöhinää nuorten parissa. Hanketta markkinoitiin nuorille sähköisesti sekä 
kouluvierailuilla. Kävimme yhteensä 12 koululla kertomassa mahdollisuuksista lähteä 
hankkeen toimenpiteisiin. 

Kiinnostus valmennuksia kohtaan oli suurta ja jalkauduttuamme oppilaitoksiin saimmekin 
kerättyä ison läjän yhteystietoja MinäPäivistä ja Makers-valmennuksista kiinnostuneita.  

Kouluilla kohtaamistamme nuorista (455 kyselyyn vastanneesta) hankkeen toimenpiteistä heti 
tai lähitulevaisuudessa kiinnostuneita oli: 

• MinäPäivistä kiinnostuneita yhteensä 254. 
• ZestMakersista kiinnostuneita 240.  
• (Verkkovalmennuksesta kiinnostuneita 232.) 

Luvut ovat melkoisen hurjia ja kertovat siitä, että käytännön tekemiselle ja oman jutun 
löytämiselle on tilausta. Erityisesti meidät yllätti nuorten kiinnostus verkkovalmennuksia 
kohtaan. 
 
Hankkeen aikana järjestimme neljä MinäPäivää ja kaksi Makers- projektitoiminnan 
valmennusta, joihin osallistui yhteensä 53 nuorta. Nyt kun nuorten ensimmäiset projektit on 
saatu onnistuneesti päätökseen on kyselyjä alkanut tulla, että milloin seuraavat valmennukset 
järjestetään. Tämä onkin tärkeä viesti alueen aikuisille, kuinka vastata nyt hyvin 
startanneeseen aktiivisuuden kulttuurin rakentamiseen. Potentiaalia ja tilausta on!

Puheenvuoro: Kolmiomallille on tilausta myös jatkossa

Anu Manner 
NAKS-hankkeen valmentaja
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Naks-hankkeen johtopäätökset 
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”Esimerkiksi paljon hyviä neuvoja siihen miten toimia arkielämässä sillä tavalla niinku 
työasioissa ja että itse voi vaikuttaa paljon omaan tulevaisuuteen ja unelmiin.” 

”Olen huomannut että oma vastuu täytyy kantaa ja sitten eri näkökulmia yhteisiin 
asioihin.” 

”Sain valmennuksesta paljon tietoa tulevaisuuden työelämästä ja mahdollisuuksista 
tehdä omia projekteja. Kiitos paljon!!” 

”Valmennuksen aikana olen huomioinut koululla muita nuoria ja tullut paremmin 
juttuun ihmisten kanssa. Sitä on huomannut miten paljon voi muiden kanssa saada 
aikaan ja tehdä!” 

”Tää on opettanut perusasioita, kuten projektinhallintaan liittyviä juttuja ja miten 
suunnitella semmoinen. To-do listat on fiksuja juttuja!” 

”Opin omasta käyttäytymisestäni ryhmässä paljon. Se millainen jäsen olen tiimissä 
vaikuttaa kyllä muihinkin. Koetan olla hiljempaa silloin kun muut puhuu ja antaa muille 
huomiota enemmän.” 
Omat taidot ja tiedot on kehittyny ja sen mukana myös luovempia ajattelu. Eli toisin 
sanoen musta on tullu viisaampi monin puolin!” 

”Valmennuskerrat on ollu ihan hel***** kivoja! Itellä ei oo kertaakaan ollu tylsää. 
Hemmetin mahtava juttu että ootte lähteny valmentamaan!” 

”Sisällöt on ollut aivan mahtavia ja selkokielellä helposti ymmärrettäviä. Plussaa, että 
ekaa kertaa elämässäni saan tehdä jonkun jutun täysin ite kavereitten kanssa sillain 
ettei kukaan sano mitä en voi tehdä. Ilmapiiri 10/10 ja ohjaajista huikea plussa!” 

Nuorten palautteita
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Aktiivisuuden kulttuurin ensimmäinen aalto
Aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen on uuden 
toimintatavan tuomista alueelle. Tätä voidaan verrata 
innovaatioprosessiin, jossa tärkeintä on löytää 
innovoijat ja varhaiset omaksujat, jotka rohkaistuvat 
kokeilemaan uutta ja viemään viestiä muille.  

Näitä ovat keskimäärin 12 - 18% väestöstä.  
NAKS-hankkeen aikana huomasimme, että nämä 
prosenttiosuudet toteutuvat myös nuorten 
keskuudessa. 

Esimerkiksi projektitoiminnan valmennukseen 
osallistui ensimmäisessä vaiheessa 10% 
kiinnostuneista ja MinäPäiviin 12% kiinnostuneista.  
(Otanta 455 nuorta).  

Rogersin teorian mukaan vaiheessa kaksi osallistujien 
määrät kasvavat ”varhaisen enemmistön” lähtiessä 
seuraamaan edelläkävijöitä. 
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1. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta harjoitella tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista osana lukio-opintoja (mm. 
vastuullisuus, tiimityö-ja vuorovaikutustaidot, ideasta kokeiluihin ja toimintaan projektiosaamisen avulla). 

2. Kehitetään kuntiin nuorilta nuorille suunnattua mentorointimallia, jossa kokeneemmat nuoret auttavat nuorempia omien 
projektien eteenpäin viemisessä. 

3. Aikuisverkoston kohtaamisissa sovitaan vuosittain ketkä toimivat nuorten omien projektien ohjaajina osana omaa toimenkuvaa 
tai hanketoimintaa (esimerkiksi opettajat, nuorisotyön tekijät, yhdistystpoimijat kuten 4H).  

4. Etsitään nuorille paikka kokoontua ja tehdä omia projekteja. 

5. Otetaan paikallinen elinkeinoelämä mukaan nuorten aktivoimisen suunnitteluun, jotta nuorille rakentuu verkostoa työelämään 
toisen asteen opintojen aikana. Verkostojen avulla oman paikkakunnan tulevaisuuden mahdollisuudet hahmottuvat paremmin.  

6. Kehiteään tulevaisuusohjausta vastaamaan entistä paremmin nuorten tarpeita: hyvinvointiosaaminen, digitaaliset 
oppimisympäristöt, omat opiskelutekniikat ja tulevaisuuden tarjoamat mahdollisuudet työllistyä omalla kotipaikkakunnalla. 

7. Kansainvälisyys kiinnostaa aktiivisia nuoria. Kehitetään paikkakunnan kansainvälistä toimintaa ja kytketään kansainväliseen 
yhteistyöhön tulevaisuuden työelämänäkökulmaa. 

8. Verkkovalmennusten pilotointia osana 2.asteen yrittäjyysopintoja.

Mitä ehdotamme tehtäväksi seuraavaksi
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Nuorten aktiivisuuden kulttuurin edistäminen vaatii paikallista yhteistyötä. Aktiiviset nuoret kaipaavat tekemisen, 
vaikuttamisen sekä onnistumisen mahdollisuuksia, jotta he voivat omalla esimerkillä houkutella toimintaan mukaan 
uusia tekijöitä. Aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen etenee vaiheittain: ensimmäinen vaihe on haastavin, mutta 
työ helpottuu paikallisten nuorten ottaessa itse vastuuta tekemisestä. 

Aikuisten (mm. opettajien, opinto-ohjaajien, nuorisotyön tekijöiden, elinkeinoelämän ja yhdistysten) yhteinen tehtävä 
on antaa nuorille tilaa toimia ja auttaa heitä rakentamaan oman kotipaikkakunnan tulevaisuutta. Tulevaisuus 
tehdään yhdessä yli toimialarajojen ja ikäpolvien. Kannustamme paikallisia toimijoita jatkamaan keskustelua siitä, 
millaisilla keinoilla hyviä käytäntöjä omalla kotipaikkakunnalla jatketaan tulevana lukuvuonna. Nuoret tarvitsevat 
edelleen rohkaisua ja kannustusta osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä omien projektien tai yritysideoiden 
eteenpäin viemiseen.  

Suosittelemme aikuisverkoston kohtaamisten jatkamista nuorten omien juttujen eteenpäin viemiseksi osana 
opintoja, harrastuksia ja muuta vapaa-ajantekemistä. Kannustamme tutkimaan jo olemassa olevaa toimintaa uusin 
silmin esimerkiksi paikallisen harrastustoiminnan organisoitumista omia projekteja sekä työelämälähtöisyyttä 
tukemaan. Oppilaitoksissa oppijalähtöinen projektioppiminen on toimiva menetelmä nuorten aktivoimiseksi ja 
työelämätaitojen oppimiseksi. Myös yrittäjyysopinnot ovat tärkeä osa tulevaisuusosaamista alalla kuin alalla. Myös 
muissa opetuksen sisällöissä nuorten hyvinvointiosaaminen, itsetuntemus ja oman osaamisen esille tuominen ovat 
kiinnostavia aiheita.

Puheenvuoro: Aikuisverkoston yhteistyö

Marja Heinistö 
NAKS-hankkeen asiantuntija
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