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Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille 2019-2021
Juva, Puumala ja Rantasalmi



30.9.2021

Kesäauto 2019-2021
Juvan, Puumalan ja Rantasalmen yhteisen 
hankkeen tavoitteena on ollut tuoda liikkuvan 
nuorisotyön keinoin uudenlaisia ja tasa-
arvoisia mahdollisuuksia maaseutukuntien 
lapsille ja nuorille kesän harrastuksiin ja 
ohjattuun toimintaan. Monipuoliset 
höntsäharrastamisen mahdollisuudet tulivat 
lähelle kotia, vahvistivat osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä sekä vähensivät lasten ja 
nuorten yksinoloa.



HANKEKUNNAT

Juva 6000 asukasta,
Puumala 2150 asukasta,
Rantasalmi 3400 asukasta
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Suunniteltiin yhdessä kuntien 
nuorisotyöntekijöiden kesken 

• Yhteistyökumppanit valikoituivat verkostoitumisen perusteella

• Yhteinen näkemys nuorisotyön kehittämisen tarpeista:
valittiin kohderyhmäksi 6-18 –vuotiaat 

• Pohjana vahva ammatillinen osaaminen, paikallistuntemus, 
lasten ja nuorten ideoiden kuunteleminen ja VaNuPo

• Päädyttiin kolmevuotiseen hankkeeseen, jossa jokainen 
hankekunta vuorollaan vastaa hankehallinnoinnista
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Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen 
toiminnan kehittäminen 

Avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 90 prosenttia hankkeen
toteutuneista kokonaiskustannuksista. Muu rahoitus voi olla mitä tahansa 
muuta tuloa, joka on todennettavissa kirjanpidosta.

Jatkuva haku: hakemus tulee jättää viimeistään 
12.11.2021 klo 16:15, jotta se voidaan käsitellä ja
ratkaista vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kesäauto-hanke sai vuodelle 2020 avustusta 21 125 €,
joka siis oli 90 % kuluista. Kuntien omarahoituksen kanssa 
Kesäautolla piti olla menoja 23 472,22 €. 
Omarahoitus siis 2347,22 €
-> 782,41 €/kunta

Google: Avi Avustukset

https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/nuorisoalan-alueellisen-ja-paikallisen-toiminnan-
kehittaminen/
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Rahoituspäätöksen jälkeen

• Perustettiin ohjausryhmä, jossa 
mukana myös jokaisen kunnan 
nuorisovaltuustojen edustajat

• Hankittiin yhteistyökumppaneita 
ja sponsoreita 

• Hanketyöntekijä 24.4.-15.9.

• Leasing-auto 1.5.-31.8.

• Kerättiin varusteita nuorisotiloilta 
ja nuorten ideoiden perusteella 
ostettiin yhteisesti uusia kivoja 
juttuja

• Suunnittelua, pohdintaa, 
pähkäilyä….
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Kesäauto liikkeelle!
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Toukokuussa kierros kouluilla, kerhoissa ja 
nuorisotiloilla

-> tärkeää tehdä toiminta ja ohjaaja tutuksi 
lapsille ja nuorille

Kesän kalenterin täyttäminen: kukin kunta sai 
noin 7 päivää kuukaudessa

-> vakituiset käyntipäivät ti-ke-to
-> perjantaisin ja lauantaisin tapahtumia
-> kesäleireille uutta ohjelmaa
-> yhteistyökumppanit kyläkunnilta

Tiedottamisen tärkeys!

Somekanavat elämään unohtamatta 
seinäilmoituksia ja juttuja paikallislehdissä



Kokemuksia toiminnasta
• Ohjaaja tärkeässä roolissa

• Rantapaikoilla aina kaksi aikuista

• Sadesäälle varasuunnitelma, 
mahdollisesti sisätilassa

• Nuorten toiveiden kuunteleminen

• Varattava aikaa/työpäiviä varusteiden 
huoltamiseen

• Tavaroiden pakkaaminen jne. on fyysistä 
työtä: ohjaajalla oltava fysiikka 
kunnossa ja työturvallisuusohjeet 
mielessä

• Liikkuva nuorisotyö ei ole vain 
liikunnallista nuorisotyötä

• Tiedottaminen, tiedottaminen!!!
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Kävijälukuja

Vuonna 2020 koronarajoitusten takia 
toiminta alkoi vasta kesäkuussa.

Toukokuun ”tutustumiskierroksen” ja 
koronarajoitusten päättyminen juuri 
kesäloman alkaessa näkyy kesäkuun 
2020 kävijämäärissä.

Haasteita: 

Emme onnistuneet tavoittamaan 
nuoria, kävijät lähinnä alle 13-
vuotiaita.

Yhteistyökumppaneiden löytäminen 
sivukyliltä haastavaa, etenkin jos ei 
ole kyläkouluja.
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Kävijämäärä paikkakunnittain 

kunta  2019 2020 

Juva 850 337 

Puumala 628 525 

Rantasalmi 646 250 

 



Kokemuksesta viisastuneina 
toteamme ….

• Kirjallinen sopimus hankekunnilta sitoutumisesta 
hankkeeseen 
- sisäiset kulut
- hankehallinnointi, sitoutuminen hakemuksen ja 
raportin kirjoittamiseen 
- varautuminen yllättäviin lisäkuluihin
- kunta varaa oman henkilöstöresurssin

• Ohjausryhmään henkilöitä, 
joilla on osaamista eri aloilta

• Työntekijän rekrytointiin kannattaa panostaa, 
ihannetila olisi, jos joku kuntien vakituisesta 
henkilöstöstä voisi toimia Kesäauton työntekijänä

• Työntekijän perehdytys tärkeää, samoin jokaisesta 
hankekunnasta vastuuhenkilö työntekijän tukena
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• Mietittävä, missä ja milloin tarvitaan 
ohjaajalle työpari.

• Nuoret apuohjaajat ovat loistava lisä 
toimintaan.

• Kotikansainvälisyys on mahdollisuus! 
Yhteistyö esim. nuorisokeskusten 
kanssa.

• Kävijöiden tilastointijärjestelmä 
kannattaa miettiä etukäteen 
huolellisesti.

• Nuorten osallisuus tärkeää! 
Nuorisovaltuusto tms. yhteistyöhön 
mukaan mm. välinehankintojen 
asiantuntijana.

• Aikataulu: käyntipaikoille vain 
saapumisaika, niin Kesäauton ei tarvitse 
olla paikassa, jossa ei ole ketään.
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Verkostoituminen muiden liikkuvaa nuorisotyötä tekevien kuntien kanssa 
kannattaa, näin saa vertaistukea ja hyviä neuvoja.

Kesäauton yhteiset välineet kiertävät edelleen hankekunnissa.

Kokemus oli loistava, nyt mietimme, miten tästä eteenpäin!

-> Aloitimme keväällä 2021 Puumalan ja Juvan kuntien yhteisen 
#DINO-hankkeen 1.3.2021-28.2.2023
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30.9.2021

Yhteystiedot

Puumala: Virpi Tuovinen puh. 050 3758 569 
tai virpi.tuovinen(at)puumala.fi
Juva: Tarja Himanen puh.040 7078 242 
tai tarja.himanen(at)juva.fi
Rantasalmi: Silja Issakainen puh. 040 8336 479  
tai silja.issakainen(at)rantasalmi.fi


