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1. Millainen nouseva Lapin kansa on?



Millaisia toiveita ja unelmia sinulla on/oli 

20-vuotiaana? 

Ovatko unelmat toteutuneet ja millaisia 

haaveita sinulla on tällä hetkellä?



Kultainen nuoruus..

 Elämä murroksessa

Kaikki ovet ovat auki!

Ahdistusta

 Paineet

Arvoa mitataan suorituksissa



Nuorten sosiaalinen elämä?



Netin ihmemaailman kasvatit

 Netin käyttötottumukset hyvin erilaisia eri 

sukupolvilla

 Netti on nykyään itsestäänselvyys ja some osa 

arkipäivän rutiineja

 Sometus tärkeä tapa ihmissuhteiden ylläpitämisessä

 Ongelma: ollaanko ikinä oikeasti läsnä, jos puhelin on 

aina kädessä? Miten lapsia suojataan haitalliselta 

sisällöltä?

 Mediakasvatuksen merkitys!

https://www.youtube.com/watch?v=53pDg0_fD78

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=53pDg0_fD78


Miten nuoret tavoitetaan?

 Nuorista puhuminen trendikästä ja nuorista 

välitetään

 Vaikuttamisen paikkojen tarjonta ja kysyntä ei 

kohtaa

Miten nuoria voidaan osallistaa yhteiskunnalliseen 

keskusteluun yhä aktiivisemmin?



Nuorten mielestä tehokkaimpia tapoja saada omat mielipiteet julkisuuteen:  

 Oman materiaalin julkaiseminen netissä julkisilla sivuilla (esim. YouTube) 
(korostui pojilla) 

 Internetin keskusteluryhmiin osallistuminen 

 Televisio- tai radio-ohjelmien tekeminen tai sanomalehtiartikkelien 
kirjoittaminen 

Varsin tehokkaat tavat: 

 Blogin kirjoittaminen (korostui tytöillä) 

 Oman lehden julkaiseminen 

 Oman nettilehden julkaiseminen 

 Osallistuminen radio- tai televisio-ohjelmiin soittamalla, tekstiviestillä tai 
sähköpostilla 

Vähemmän tehokkaat tavat: 

 Sanomalehden yleisönosastoon kirjoittaminen (korostui tytöillä)

 Nettiadressien allekirjoittaminen 

Lähde: Global Comparative Study on Youth, Participation and Media -tutkimuksen 
tuloksia 14–15-vuotiaiden suomalaisnuorten käsityksistä tehokkaista 
mediavälineistä oman mielipiteen ilmaisuun. Suoninen 2013.



2. Miten tarina etenee?



Miltä oma tulevaisuutesi näyttää?

Entä Lapin tulevaisuus?

Miten nuoret kokevat tulevaisuutensa?



Nuorten tulevaisuuden rakennuspalaset

 Kouluttautuminen ja työllistyminen

 Pärjääminen, menestyminen

 Hyvän ja onnellisen elämän eläminen

 Mahdollinen perhe?

 Nuoret elävät nykyään uskomattoman hyvissä 
olosuhteissa 

 ”Kaikki mulle heti nyt” –kulttuuri



Tulevaisuuden kuvaa horjuttavat monet 

tekijät

 Maailman poliittinen tilanne

 Ilmastonmuutos

 Talousongelmat

 Oma jaksaminen ja pärjääminen 

 Työttömyys ja koulupaikan saaminen

”Onhan noita papereita jo taskuun kertynyt, mutta olisi 
kiva päästä näyttämään niiden takana oleva 
ammattitaito oikeasti.”

-Lappilainen tuplainsinööri



Lapin tulevaisuus?

 Lapin valttikorttina luonnon rauhallisuus

 Hyvät harrastemahdollisuudet

 Lapissa tulevaisuutta paikkakunnilla, jossa turismia 
tai teollisuutta

 Aluepolitiikka?

 Missä arvostus?

 Nuoret eivät näe Lappia houkuttelevana

 Nuorten aikuisten viihtyminen?

 Ylpeys omista juurista, mutta ei halua toimia alueen 
kehittämiseksi

 Nuorten arvostus

 Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus



Miten tarina jatkuu?

 Lisää yrittäjyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista

 Vapaaehtoistyötä arvostetaan työnä

Lapista Suomen nouseva brändi?



Kiitos mielenkiinnosta!

Kaisa Alaräisänen 

kaisa.alaraisanen@gmail.com

puh. 0405402360
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