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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA 
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry, Maamiehenkatu 4 B 9, 60100 Seinäjoki 

2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS  
Kulttuuribuumi! Hankkeen numero 14731. 

3 YHTEENVETO HANKKEESTA 
Kulttuuribuumi! tarjoaa maaseudun lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa säännöllistä ja ohjattua 
taide- ja kulttuuritoimintaa omalla kotiseudullaan. Nuoret kulttuurintekijät kokoontuvat 
nuorisoseurantaloilla tai muissa sopivissa tiloissa vapaaehtoisten aikuisohjaajien johdolla. 

Kulttuuriryhmien toimintaan voivat osallistua 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden keskuudesta 
muodostetaan ikäluokittain pienempiä ryhmiä. Ryhmät voivat kokoontua harrastamaan kulttuuria minkä 
tahansa taiteen lajin pariin, suuntautuen esimerkiksi tanssiin, musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen, 
valokuvaukseen tai johonkin muuhun kulttuurin osa-alueeseen. 

Ryhmät toimivat syys- ja kevätkauden valmistaen oman esityksensä Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikolle, 
joka järjestetään hankeajan (1.1.2016-31.8.2018) kuluessa kahdesti. Tavoitteena on, että hankkeen 
päättyessä ryhmien toiminta on juurtunut osaksi nuorisoseurojen toimintoja. 

4 HANKKEEN TAVOITTEET 

4.1 Ylemmän tason tavoitteet joiden osa hanke on 
Kulttuuribuumin tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tasavertaisuutta taide- ja kulttuuriharrastuksiin 
osallistumisessa, lisätä yhteisöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää 
vapaaehtoistoiminnan arvostusta. Hankkeella halutaan myös vahvistaa lasten ja nuorten sitoutumista 
omaan kotiseutuunsa. 

4.2. Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen toiminta-alueelle on tavoitteena saada 12 uutta lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan ryhmää ja 
12 uutta vapaaehtoistyöohjaajaa. Toimintaryhmiin osallistuu hankeaikana 200 lasta ja nuorta.  Keväällä 
2017 ja 2018 järjestettäville Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikoille osallistuu yleisönä hankkeen aikana 1500 
ihmistä. 

5 TOTEUTUS JA TOIMENPITEET 1.1.-2016-31.12.2016 VÄLISENÄ AIKANA 

5.1 MAALISKUU 
Hankevetäjä aloitti työssään 1.3.2016. Ensimmäisenä hän tutustui nuorisoseuratoimintaan ja maassamme 
toteutettavan vapaaehtoistyön eri muotoihin ja käytäntöihin. Hankkeen alkamisesta tiedotettiin alueen 
nuorisoseuroille heti maaliskuun alussa. 

Hankkeen netti- ja Facebook-sivuston suunnittelu ja toteutus aloitettiin heti maaliskuun alkupuolella. 
Hanke sai oman sivustonsa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran sivujen yhteyteen. Facebook-sivuston 
tarkoituksena oli alusta lähtien toimia ajankohtaisena hankkeen kuulumisien ja tapahtumien päivittäjänä.  

Maaliskuun aikana laadittiin ja toteutettiin kysely hankealueen lapsille ja nuorille, jossa tiedusteltiin heidän 
mielenkiinnon kohteita ja toiveita oman kylän harrastusmahdollisuuksista. Kyselyyn oli mahdollista vastata 



halutessaan nimettömänä. Kysely julkaistiin hankkeen nettisivuilla ja siihen annettiin reilu kuukausi 
vastausaikaa. Kyselyn vastaukset sai klikattua hankevetäjän sähköpostiin, joten vastaaminen oli tehty 
äärimmäisen helpoksi. 

Jokaiseen alueen ala- ja yläasteeseen sekä osaan toisen asteen oppilaitoksista oltiin yhteydessä 
sähköpostitse, ja opettajia ohjeistettiin välittämään kyselystä tietoa oppilaille, jotta nämä tutustuisivat 
kyselyyn vapaa-aikanaan. Kyselyyn tuli silti vastauksia vain muutama kymmenen kappaletta. Kyselyn 
tuloksia pystyi käyttämään kiinnostuksen pohjana sellaisissa kylissä ja kunnissa (esim. Peräseinäjoen 
Kihniänkylä), jolloin vastauksia saatiin hyvin lasten lukumäärään suhteutettuna.  

Kyselyn julkistamisen lisäksi alueen Facebook-ryhmissä sekä hankkeen omilla Facebook-sivustolla ja 
nettisivuilla käynnistettiin vetäjähaku. Vapaaehtoisesta ohjaustyöstä kiinnostuneet ohjattiin viesteissä ja 
markkinoinnissa nettisivulle, jossa kerrottiin hankkeesta ja vapaaehtoistyön tärkeydestä ja periaatteista. 
Vetäjille laadittiin oma kyselykaavake, jonka he saivat täyttää ja lähettää hankevetäjän sähköpostiin. 
Lomakkeessa tiedusteltiin heidän taustojaan, mielenkiinnon kohteitaan kulttuurin saralla sekä ajatuksia 
vapaaehtoistyöstä. 

Hankkeelle laadittiin ensimmäinen esite markkinointia ja tiedottamista varten. Hankevetäjä osallistui 
LEADER Liiverin Kotokortteli-hankkeen palaveriin nuorisoseuran toimistolla. 

Hankevetäjä on toteuttanut kaikkia hankkeen toimenpiteitä samanaikaisesti myös Leader Suupohjan 
Kulttuuribuumi! -hankkeen toiminta-alueella. Esimerkiksi tiedotus, vetäjähaku ja markkinointi on toteutettu 
samoilla toimintatavoilla kummankin hankkeen alueella. 

Tapahtumat ja tilaisuudet joihin hankevetäjä osallistui maaliskuussa: 

- Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran vuosikokous Alajärven Nuorisoseuralla 16.3. 

- Hankkeen aloituspalaveri Leader Liiverin toimistolla 23.3. 

 

 

Niina Keltamäen ohjaama kuvataideryhmä kokoontui Koskenkorvan nuorisotiloissa molempien toimintakausien 
ajan. 



5.2 HUHTIKUU 
Ensimmäinen vapaaehtoinen ohjaaja saatiin toimintaan mukaan. Kuvataiteilija Niina Keltamäen kanssa 
päätetiin perustaa syyskuussa aloittava kuvataiteen ryhmä Koskenkorvan nuorisotiloihin. Hankevetäjä kävi 
tutustumassa tiloihin ja talon henkilökuntaan, ja asiasta päästiin saman tien sopimukseen.  

Hankkeen tiedotustilaisuus järjestettiin Munakan Nuorisoseuralla Ilmajoella 13.4. Tilaisuudessa oli paikalla 
Ilmajoki-lehti. Hankkeesta kirjoitti myös Seinäjoen Ylistarossa ilmestyvä Pohjankyrö-lehti. 

Hankevetäjä lähti mukaan kansainväliseen EVOLAQ-projektin alueelliseen verkostoon, missä Leader Liiveri 
on Suomen edustajana. EVOLAQ-projektin tarkoituksena on edistää vapaaehtoistyötä ja vaihtaa hyviä 
käytäntöjä mukana olevien kahdeksan maan kesken. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui huhtikuussa: 

- Hankekäynti, Kihninänkylän Nuorisoseura, Peräseinäjoki 1.4. 

- Nuorisoseurafoorumi, Jyväskylässä 7.-9.4. 

- Lehdistötilaisuus, Munakan NS 13.4. 

- Hankekäynti, Jalasjärven Keskikylän Nuorisoseura, nuorisoseurapiirin kokous 14.4. 

- EVOLAQ-infotilaisuus Leader Liiverissä 19.4. 

- Hankekäynti, Ylistaron Kainaston Nuorisoseura 27.4. 

- Hankevetäjien aamukahvit, Liiveri, Ilmajoki 28.4. 

5.3 TOUKOKUU 
Toukokuussa aktiivisen ohjaajahaun myötä Liiverin toiminta-alueelle saatiin neljä uutta ohjaajaa. Jokainen 
oli valmis aloittamaan ryhmänsä vetämisen syyskuussa. Jalasjärven Jokipiin Nuorisoseuran ohjaajiksi saatiin 
teatteritaustainen Elli Koskinen ja Niko Luokkakallio, joka oli yläasteikäinen, mutta iästään huolimatta jo 
kokenut ohjaaja. Hän toimii Ellin apulaisvetäjänä Jokipiin teatteriryhmässä. Jalasjärven Ilvesjoen 
Nuorisoseuran ohjaajaksi ilmoittautui Merja Säntti, jolla oli kokemusta Koskuen teatteritoiminnasta, joten 
Ilvesjoellekin valikoitui luontevasti teatteriryhmä. Lapualainen Iiris Mäkinen ilmoitti olevansa kiinnostunut 
sanataiteesta, joten hänelle päätettiin perustaa sanataidekerho Nurmon keskustan nuorisotila Kenuun. 

Hankkeesta tiedottamista ja ohjaajahakua jatkettiin eri menetelmillä läpi toukokuun. Hankkeen 
ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa kuun aikana ja hankevetäjä tutustui Leader Liiverin 
rahoittaman, MLL:n Nuorten nurkka -hankkeen toimintaan. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui toukokuussa: 

- Hankekäynti ja tutustuminen Mainiot maanantait -kerhoon, Ylistaron Kainaston NS 2.5. 

- MLL, Nuorten Nurkka -hanke palaveri, Ilmajoki 3.5. 

- Hankkeen markkinointia, Eurooppa-päivä, Seinäjoen Apila-kirjasto, 9.5. 

- Hankekäynti, Jalasjärven Luopajärven NS, 10.5. 

- Hankekäynti, Ilmajoen Munakan NS, 16.5. 

- Hankekäynti, Jalasjärven Jokipiin NS, 19.5. 

- LEADER Liiverin Kulttuuribuumi! -hankkeen ohjausryhmän kokous, Seinäjoki 24.5. 



- Hankekäynti, Jalasjärven Jokipiin NS, 30.5. 

5.4 KESÄKUU 
Kesäkuussa tehtiin suunnitelmia syksylle ja markkinoitiin hanketta. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui kesäkuussa: 

- Hankkeen esittelyä Provinssi-Liiveri -mökissä, Seinäjoen torilla 10.6. 

- Hankekäynti Jalasjärven Raittiusseura Säde, Hirvijärvi 12.6. 

Hankevetäjä oli sairauslomalla leikkauksen vuoksi 14.6-30.6. 

5.5 HEINÄKUU 
Sairausloma leikkauksen vuoksi 1.-10.7. Ylityövapaat/kesälomapäivät 11.7-18.7. 

Loppukuusta mietittiin mahdollista tulevaa yhteistyötä Nuorten nurkka -hankkeen kanssa. Hankevetäjä oli 
yhteydessä alueen nuorisoseuroihin kysellen syksyn tulevia kokousaikatauluja.  

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui heinäkuussa: 

- Palaveri MLL:n Nuorten nurkassa, Ilmajoella 21.7. 

5.6 ELOKUU 
Elokuussa tehtiin kaikki samat markkinointitoimenpiteet kuin huhti-toukokuussa hankkeen 
tiedottamisen/vetäjähaun suhteen, koska kesä katkaisi toimintaa. Elokuussa saatiinkin mukaan uusia 
vetäjiä Jalasjärven Keskikylän Nuorisoseuralle, jossa päätettiin aloittaa syys-lokakuun aikana kaksi ryhmää. 
Valo- ja videokuvausryhmän ohjaajiksi ilmoittautuivat valokuvaajat Hannu Mänty ja Masi Keskinen. Heidän 
työparinaan toimivat yläasteikäiset nuoret, Kari-Pekka Mänty ja Ilmari Ruohoniemi, jotka ovat tuttuja mm. 
You tube -videoistaan. 

 

Hannu Männyn ja Masi Keskisen ohjauksessa saatiin valokuvausoppia. 



Pirita Laiho Stadin Nuorisoseuroista kävi vetämässä yhteisen KnoppiPro-koulutuksen Liiverin ja Suupohjan 
alueen ohjaajille Mietaan Nuorisoseuralla 20.8.2016. Koulutukseen osallistui kolme Liiverin vetäjää. 
Koulutus sisälsi hyvin monipuolisesti ryhmien vetämiseen liittyviä asioita. Koulutuksesta tullut palaute oli 
pelkästään positiivista, ja samalla ohjaajat saivat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja verkostoitua. 
Seuraavaa koulutusta suunniteltiin loppuvuodelle, kun ryhmien toiminta on päässyt kunnolla vauhtiin. 

Hankevetäjä tapasi vielä ohjaajia henkilökohtaisilla käynneillä ja yhdessä suunniteltiin tarkemmin ryhmien 
sisältöä, markkinointia ja kokoontumisaikoja. LEADER Liiverin työntekijä Joni Salmi laati hankkeelle 
täydennettävän, yhtenäisen ilmoituspohjan, jota käytettiin hankkeiden markkinoinnissa niin juliste- kuin 
sähköisinä versioina. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui elokuussa: 

- Alueelliset nuorisotyöpäivät, E-P:n Opisto, Ilmajoki 11.-12.8. 

- Aukustin markkinat, Jalasjärvi, 13.8. 

- Ohjaajien KnoppiPro-koulutus, Mietaan NS, Kurikka (mukana myös Liiverin vetäjät) 20.8. 

- Jokipiin maalaismarkkinat, Jalasjärvi 27.8. 

5.7 SYYSKUU 
Syyskuussa jatkettiin aktiivista vetäjähakua ja markkinointia sekä tiedotettiin alkavista Kulttuuribuumi! -
ryhmistä. Tiedotuksessa hyödynnettiin sosiaalista mediaa, julistemainontaa, paikallislehtiä, sekä ohjaajien 
ja hankevetäjän omia kontakteja. Tiedotusyhteistyö koulujen kanssa nousi tärkeään rooliin. Opettajat 
välittivät oppilaille tietoa ryhmien toiminnasta, ja koulujen ilmoitustauluille vietiin julisteita. 

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralla työharjoitteluaan suorittava Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotannon opiskelija Santeri Norrbacka suunnitteli ja toteutti uuden Kulttuuribuumi! -
markkinointiesitteen. Hankevetäjä kirjoitti hankkeesta juttua Liiverin sähköiseen uutiskirjeeseen. 

Liiverin ryhmistä toimintansa syyskuun aikana aloittivat Jokipii, Ilvesjoki, Keskikylän valokuvaus- ja 
videokerho sekä Nurmo. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui syyskuussa: 

- Suomen Nuorisoseurojen Kääntöpiiri/lastenkulttuuriverkostotapaaminen, Tre 2.-3.9. 

- Koko kylä kohtaa -tapahtuma, Liiverin piha-alue, Ilmajoki 10.9. 

- Tositoimissa-seminaari vapaaehtoistyön näkyvyydestä, Kokkola 13.9. 

5.8 LOKAKUU 
Kulttuuriryhmien toiminta alkoi vakiintua, ja Keskikylän kuvataideryhmä aloitti toimintansa. Nurmon 
sanataidekerho kokoontui kaksi kertaa, mutta harrastajia ei saatu tarpeeksi mukaan. Päätetiin vetäjä Iiris 
Mäkisen kanssa laittaa ryhmän toiminta tauolle ja palata siihen uudestaan vuoden vaihteen jälkeen tuorein 
suunnitelmin. 

Hankevetäjä vieraili muutamissa ryhmissä tutustumassa kerholaisiin ja toimintaan. Hankkeen markkinointia 
jatkettiin ja suunniteltiin yhdessä alueen nuorisoseurojen kanssa. Ohjausryhmä piti toisen kokouksensa, 
jossa haettiin muutosta hankesuunnitelmaan koskien hankevetäjän matkaa Kroatiaan EVOLAQ-projektin 
merkeissä. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui lokakuussa: 



- Hankekäynti Viitalan Nuorisoseura, Peräseinäjoki 2.10. 

- Vapaaehtoistyön pop up -tapahtuma, Seinäjoki 8.10. 

- Vierailu ryhmässä, Jokipiin Nuorisoseura 11.10. 

- E-P:n Nuorisoseuran nuorisofoorumi, Seinäjoki 15.-16.10. 

- Vierailu ryhmässä, Keskikylän Nuorisoseuran kuvataideryhmä 25.10. 

- Ohjausryhmän kokous, Seinäjoki 26.10. 

- Vierailu ryhmässä, Keskikylän Nuorisoseuran valokuvaus- ja videotyöpaja 26.10. 

- Vierailu ryhmässä, Ilvesjoen Nuorisoseura 27.10. 

5.9 MARRASKUU 
Hankevetäjä tutustui suunnitteilla olevaan Liiverin ympäristönhoitohankkeeseen, jossa yhtenä osana on 
ympäristötaide. Pohdittiin mahdollista tulevaa yhteistyötä hankevetäjä Reetta Yli-Hynnilän kanssa.  

Suunniteltiin kahta uutta ryhmää, joiden toiminta oli tarkoitus aloittaa tammikuussa 2017. Peräseinäjoen 
Viitalan Nuorisoseuralle kaavailtiin teatterikerhoa 
Airi Lepistön ohjaamana. Seinäjoen Alakylän 
koululla oli tarkoitus aloittaa niin ikään 
teatteriryhmän toiminta Ami Kosken vetämänä. 

Ryhmien ohjaajille järjestettiin toinen 
koulutuspäivä Seinäjoen nuorisokeskuksessa 12. 
marraskuuta. Päivän teemana oli työhyvinvointi ja 
itseilmaisu. Teatterialan ammattilaisen, Juulia 
Soidinahon, vetämään pajaan osallistui viisi 
ohjaajaa, joista neljä oli Liiverin alueelta. 
Toimintatuokion jälkeen vaihdettiin kuulumisia ja 
suunniteltiin tulevaa pikkujouluhengessä. 

Ohjausryhmässä haettu hankemuutos 
hyväksyttiin, ja hankevetäjä lähti Kroatian 
Dubrovnikin kansainväliseen EVOLAQ-
tapaamiseen 21.11.-24.11. väliseksi ajaksi. 
Kulttuuribuumi! -hanke sai oman esittelyaikansa 
päivien mittaan, ja kansainvälisiä vieraita kiinnosti 
erityisesti vapaaehtoisten koulutus hankkeessa. 
Kroatian päivien aikana tutustuttiin paikalliseen 
vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan 
erityisesti nuorten tekijöiden silmin.  

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran 
työharjoittelijan, Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotannon opiskelijan Tuomas Haukan 
kanssa aloitettiin Kulttuuribuumi! -esittelyvideon kuvaukset. Kulttuuribuumi! -toimintaan oli mukana 
tutustumassa myös Kanneljärven opistosta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi valmistuva Ida Aalto, joka 
aloitti harjoittelunsa E-P:n Nuorisoseuralla marraskuussa. 

Kroatian EVOLAQ-tapaamisessa keskusteltiin etenkin 
nuorten vapaaehtoistoimijoiden motivoinnista ja 
sitouttamisesta. 



Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui marraskuussa: 

- Ohjaajien koulutuspäivä, Seinäjoen nuorisokeskus 12.11. 

- Hankevetäjien aamukahvit, Liiveri 17.11. 

- EVOLAQ-projektin matka Kroatiaan 21.-24.11. 

- Vierailu ryhmässä ja videon kuvausta, Koskenkorvan kuvataide 29.11. 

5.10 JOULUKUU 
Kulttuuribuumi! -ryhmät jatkoivat toimintaansa noin joulukuun puoliväliin saakka. Jalasjärven Jokipiin ja 
Ilvesjoen teatterikerhot kirjoittivat joulunäytelmät, ja esittivät ne vuoden viimeisinä kerhokertoina yleisölle.  

Joulukuussa suunniteltiin tammikuussa aloittavien uusien ryhmien toimintaa yhdessä vetäjien kanssa.  

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui joulukuussa: 

- Joulutrofi -näytelmä, Jokipiin Nuorisoseura 13.12. 

 

 

Jokipiin Näytelmäkerho käsikirjoitti ja esitti hankkeen toiminta-aikana neljä näytelmää. 



6 TOTEUTUS JA TOIMENPITEET 1.1.-2017-31.12.2017 VÄLISENÄ AIKANA 

6.1 TAMMIKUU 2017 
Liiverin Kulttuuribuumi! -ryhmät aloittivat joulutauon jälkeen toimintansa kukin oman aikataulunsa 
mukaisesti. Hankevetäjä oli yhteydessä jokaiseen ohjaajaan kauden käynnistyttyä. Iiris Mäkisen kanssa 
päätettiin siirtää sanataidekerhon alku tulevaan syksyyn.  

Ohjaajahakua tehtiin monilla eri keinoilla, muun muassa henkilökohtaisilla kyselyillä ja useissa eri Facebook-
ryhmissä. Suunniteltiin Alakylän ja Viitalan kerhojen toimintaa. Alueen nuorisoseuroihin lähti tiedote 
muistutuksena hankkeen toiminnoista. Hankkeesta juteltiin myös puhelimitse usean seuran 
puheenjohtajan kanssa. 

Hankevetäjä ryhtyi ideoimaan Kiertävä kahvila -tapahtumasarjaa, jonka tarkoituksena oli tehdä vierailuja 
Leader Suupohjan ja Leader Liiverin toimialueiden nuorisoseurantaloille ja muihin kylien 
kokoontumistiloihin. Kiertävä kahvila -idealla haluttiin tarjota kyläläisille tietoa, taitoa ja yhdessäoloa mm. 
lyhyiden hanketietoiskujen ja kulttuuriesitysten muodossa. Myös maahanmuuttoteema oli vahvasti läsnä 
iltojen ohjelmassa. 

Tapahtumia lähtivät suunnittelemaan Kulttuuribuumin lisäksi tapahtuman ideasta vastaava SEK:n 
Kansainvälisyyskeskus Inka Kulttuurikylpy -hankkeineen sekä Digitaalinen maaseutu-, Kylille-, ja Kotiseutu 
kotoisaksi -hankkeet. 

Tapahtumat ja tilaisuudet joihin hankevetäjä osallistui tammikuussa: 

-  EVOLAQ-hankkeen tapaaminen omien osallistujien kesken, Nuorten Nurkka, Ilmajoki 17.1. 

- Kiertävä kahvila -tapahtumasarjan suunnittelupalaveri, Kansainvälisyyskeskus Inka 24.1. 

-  Hankekäynti, Viitalan Nuorisoseura, Peräseinäjoki 24.1. 

6.2 HELMIKUU 2017 
Buumiryhmät jatkoivat toimintaansa koulujen talvilomaviikolle saakka. Ryhmissä aloitettiin kevään 
tapahtumaviikkojen esitysten suunnittelu. Hankevetäjä tapasi vetäjiä myös ryhmien kokoontumisaikojen 
ulkopuolella. Ohjaajahakua jatkettiin edelleen eri keinoin, mutta uusia vetäjiä ei löydetty. 

Alakylän teatteriryhmä kokoontui pari kertaa, mutta mukaan saatiin ainoastaan kaksi osallistujaa. 
Päätettiin, että ryhmä siirretään Ahonkylän koululle Ilmajoelle, ja kokeillaan toiminnoille uutta alkua saman 
vetäjän johdolla.  

Kiertävä kahvila -tapahtumasarjan ideointia jatkettiin järjestävien tahojen kesken. Hankevetäjä oli mukana 
nuorisoseurajärjestön työntekijöiden valtakunnallisilla työntekijäpäivillä Helsingissä sekä osallistui 
Tampereella Vapaaehtoisjohtamisen perusteet -koulutukseen. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui helmikuussa: 

- Työntekijäpäivät, Helsinki 7.-9.2. 

- Vapaaehtoisjohtamisen perusteet -koulutus, Tampere 18.2. 

-  Kiertävä kahvila -suunnittelupalaveri, Inka-keskus Kauhajoki 



6.3 MAALISKUU 2017 
Buumiryhmät kokoontuivat ja jatkoivat kevään esitystensä/näyttelyidensä suunnittelua. Kiertävä kahvila -
toimintaa ideoitiin lisää ja suunniteltiin Liiverin alueella kahta kahvilaa. Hankevetäjä päivitti hankkeen 
kuulumiset Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran vuosikokouksessa. 

Teatteriryhmä ei kerännyt tarpeeksi väkeä myöskään Ahonkylässä, joten Ami Kosken ja koulun rehtorin 
kanssa sovittiin, että ryhmän aloitusta markkinoidaan seuraavan kerran ensi syksynä, kun edessä on 
kokonainen toimintakausi. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui maaliskuussa: 

- Ryhmävierailu, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 7.3. 

- E-P:n Nuorisoseuran vuosikokous, Ilmajoki 22.3. 

-  Ryhmävierailut Keskikylän Nuorisoseura & Ilvesjoen Nuorisoseura, Jalasjärvi, 30.3. 

 

 

Keskikylän kuvataideryhmän hienoja maalauksia. 

6.4 HUHTIKUU 2017 
Kulttuuribuumi! -viikot lähestyivät, joten tapahtumia ja markkinointia suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä 
ryhmien kanssa. Tarvikehankintoja tehtiin, ja asiat etenivät hyvin laadittujen aikataulujen mukaisesti. 

Leader Liiveri emännöi yhteistyökumppaneineen EVOLAQ-hankkeen kansainvälisiä vieraita kolmen päivän 
ajan, järjestäen heille ohjelmaa ja tutustumisia eri kohteisiin Seinäjoella & lähiympäristössä. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui huhtikuussa: 

- Ryhmävierailu, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 6.4. 

-  Kiertävä kahvila -suunnittelupalaveri, Keskikylän Nuorisoseura, Jalasjärvi, 6.4. 



-  Kansainvälinen EVOLAQ-tapaaminen, Leader Liiveri, Ilmajoki, 11.4. 

- Ryhmävierailu, Viitalan Nuorisoseura, Peräseinäjoki, 11.4. 

-  Ryhmävierailu, Koskenkorvan nuorisotilat, Ilmajoki, 25.4. 

6.5 TOUKOKUU 2017 
Kulttuuribuumi! -viikot järjestettiin Liiverin alueella 9.-28.5. välisenä aikana. Ohjelmassa oli mukana kolme 
eri näytelmää, kaksi taidenäyttelyä ja valokuvaus-videotyöpajan näyttely. Kaikille avoimet näytökset ja 
näyttelyt keräsivät yhteensä yli 500 kävijää. Keskikylän Nuorisoseuran kuvataide- ja valokuvaus-
videonäyttelyiden ympärille rakennettiin Kiertävä kahvila -tapahtuma oheisohjelmineen. 

Tapahtumien järjestelyt ja esitykset onnistuivat erittäin hyvin. Yleisö piti näkemästään ja ryhmäläiset 
nauttivat tekemisestä. Hankevetäjälle tullut palaute oli pelkästään positiivista. Tapahtumia markkinoitiin 
monilla tavoilla, ja paikallislehdet huomioivat hienosti näytelmät ja näyttelyt. 

Ohjausryhmä kokousti ennen buumiviikkoja ja hankevetäjä osallistui Mikkelissä järjestettyyn 
valtakunnalliseen Nuorisofoorumiin sekä Seinäjoen Joupissa pidettyyn Vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistyöpajaan.  Keskikylän kuvataideryhmäläisten kanssa vierailtiin Anne Mattilan taidekahvilassa 
Karvialla, jossa Anne esitteli omia taideteoksiaan. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui toukokuussa: 

-       Hankkeen ohjausryhmän kokous, E-P:n Nuorisoseuran toimisto, 3.5. 

-  Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöpaja, Jouppi, Seinäjoki, 4.5. 

-   Vierailu Anne Mattilan taidekahvila, Karvia, 4.5. 

-  Sivukylän talentti -ensi-ilta, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 9.5. 

-  Näyttelyiden avajaiset/Kiertävä kahvila, Keskikylän Nuorisoseura, Jalasjärvi, 11.5. 

-  Sivukylän talentti -näytös, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 12.5. 

-  Näyttelyn valvontaa, Keskikylän Nuorisoseura, Jalasjärvi, 15.5. 

-  Koskenkorvan taideryhmän näyttelyn avajaiset, Kulttuurikeskus Herrala, Ilmajoki 16.6. 

-  Taidenäyttelyn valvontaa, Kulttuurikeskus Herrala, Ilmajoki 18.6. 

-  Nuorisoseurafoorumi, Mikkeli Paukkula, 19.-21.5. 

-  Lumikki ja 7 kääpiötä, ensi-ilta, Ilvesjoen NS, Jalasjärvi, 21.5. 

-   Taidenäyttelyn valvontaa, Kulttuurikeskus Herrala, Ilmajoki, 22.5. 

-  Minä niin toivoisin -ensi-ilta, Viitalan Nuorisoseura, Peräseinäjoki, 23.5. 

-   Lumikki ja 7 kääpiötä -näytös, Ilvesjoen Nuorisoseura, Jalasjärvi, 28.5. 

 

 

 

 



 

Ilvesjoen teatterikerhon Lumikki ja seitsemän kääpiötä esitettiin Kulttuuribuumi! -viikoilla kahdesti.  

6.6 KESÄKUU 2017 
Hankevetäjä teki Kulttuuribuumi! -viikkojen jälkimarkkinointia.  

Toimistolle tuli kahdeksi viikoksi harjoittelijoiksi nuoret Niko Luokkakallio ja Muhammad Resai, jotka 
tutustuivat myös Kulttuuribuumi! -hankkeeseen. Nuorten kanssa ideoitiin tempaus Seinäjoen torille, jossa 
markkinoitiin sekä Liiverin että Suupohjan alueen buumihanketta.  

Hankevetäjä kutsui ryhmien ohjaajat kevään päätöstapaamiseen Yli-Lauroselan talomuseolle, Ilmajoelle. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui kesäkuussa: 

-  Ohjaajatapaaminen, Yli-Lauroselan talomuseo, Ilmajoki, 10.6. 

- Kesäkivaa ja tarinahetkiä -toritempaus, Seinäjoki (markkinoitu myös Suupohjan aluetta) 14.6. 

6.7 HEINÄKUU 2017 
Hankevetäjä vuosilomalla. 

6.8 ELOKUU 2017 
Vetäjähaku aloitettiin kesän jälkeen. Ohjaajien kanssa sovittiin, että viime vuoden tapaan ryhmät jatkavat 
toimintaansa syyskuussa. Hankevetäjä aloitti niiden ryhmien markkinoinnin, joiden jatkosta oli tässä 
vaiheessa varmuus, eli Jokipiin teatteri ja Koskenkorvan kuvataide. Ilvesjoen teatteriryhmän vetäjä Merja 
Säntti ei ehtinyt enää jatkaa tehtävissään, joten sovittiin, että Ilvesjoella käynnistellään toimintaa 
syyskuussa Katja Mäntylän johdolla ja teatteri vaihtuu nukketeatteriin. Ami Kosken kanssa aloitettiin 
Ahonkylän teatteriryhmän suunnittelu. Peräseinäjoen Viitalan Nuorisoseuran ohjaajat Airi Lepistö ja Airi 
Järvinen eivät jatkaneet ryhmän ohjaajina, eikä ryhmälle ollut nimetä uusia vetäjiä. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui elokuussa: 

-  Alueelliset Nuorisotyöpäivät, E-P:n Opisto, Ilmajoki, 10.-11.8. 

-  Jokipiin markkinat, Jalasjärvi, 26.8. 



6.9. SYYSKUU 2017 
Kulttuuribuumi! -ryhmät aloittivat toimintansa syyskuun aikana. Kevään ryhmistä toiminta jatkui 
Koskenkorvan kuvataidekerhossa, jossa vetäjänä toimi edelleen Niina Keltamäki. Jokipiin Näytelmäkerhoa 
ryhtyi ohjaamaan Niko Luokkakallion apuna Miia-Maria Hakamäki. Ahonkylän koululla kokoontuva 
teatterikerho pääsi vauhtiin Ami Kosken vetämänä, ja kerhon harrastajakunta koostui koulun 4-6-
luokkalaisista tytöistä. 

Katja Mäntylän nukketeatterikerho kokoontui kolme kertaa Ilvesjoella. Markkinoinnista huolimatta 
ryhmään ei saatu kuin kolme osallistujaa, joten kerhon toiminta laitettiin tauolle. Ohjaajan kanssa sovittiin, 
että kerhoa jatketaan vuoden vaihteen jälkeen laajemmalla kädentaitojen teemalla. 

Vetäjähakua tehtiin aktiivisesti mm. monissa eri sosiaalisen median kanavissa. Hankevetäjä oli yhteydessä 
nuorisoseuroihin, joiden kanssa mietittiin sopivia vetäjäehdokkaita. Peräseinäjoen Kihniänkylän kanssa 
käynnistettiin täsmähaku, jossa haettiin ohjaajaa videotyöpajalle. Peräseinäjoen Viitalan Nuorisoseuralle ei 
hausta huolimatta löydetty teatterinohjaajaa, joten vetäjähaulla ryhdyttiin etsimään tanssiryhmän 
ohjaajaa. Kumpikaan haku ei tuottanut tulosta, vaikka etenkin Kihniänkylä oli haussa itsekin erittäin 
aktiivinen.  

Kyläseuroista vilkkaimpia neuvotteluja käytiin Nopankylän, Ämmälänkylän ja Hirvijärven kanssa. 
Nopankylään ja Hirvijärvelle ei saatu vetäjää, ja Ämmälänkylästä puuttuivat tarkoitukseen sopivat tilat. 
Viime kaudella sanataidekerhoa Nurmossa aloittanut Iiris Mäkinen ei ehtinyt aloittaa sanataiteen vetäjänä 
Etelä-Pohjanmaan Opiston tiloissa, joten tämä kerhotoiminta jouduttiin unohtaa tässä vaiheessa. 

Hankevetäjä osallistui Mikkelissä järjestetyille työntekijäpäiville. Seinäjoen Sibelius-akatemian edustajan, 
Petri Välimäen, kanssa neuvoteltiin mahdollisesta yhteistyöstä heidän tulevan hankkeen tiimoilta. 
Myöhemmin kävi ilmi, että heidän hankkeensa ohjaajat eivät toimi vapaaehtoisina, vaan palkattuina, joten 
yhteistyö kariutui tähän seikkaan.  

Hankevetäjä teki ryhmävierailuja ja hankki tarvikkeita kerhoille. Hankevetäjä osallistui myös Luopajärven 
Nuorisoseuralla järjestettävän Kiertävä kahvila -tapahtuman suunnitteluun, joka toteutettiin 28.9. 
Luopajärvellä esiteltiin hankkeen toimintaa ja tapahtumassa esiintyi Jokipiin näytelmäkerholaiset. Etelä-
Pohjanmaan Nuorisoseuralta paikalla oli toiminnanjohtaja Sanna Paloniemi. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui syyskuussa: 

- Suomen Nuorisoseurat, työntekijäpäivät, Mikkelin Paukkula, 5.-7.9. 

- Hankekäynti, Kihniänkylän Nuorisoseura, Peräseinäjoki, 11.9. 

- Ryhmävierailu, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 12.9. 

- Ryhmävierailut, Ahonkylän teatteriryhmä, Ilmajoki/Koskenkorvan kuvataide, Ilmajoki 19.9. 

6.10 LOKAKUU 2017 
Hankevetäjä sairauslomalla 23.10. saakka. 

Lokakuussa jatkettiin ohjaajahakua eri kanavissa ja pidettiin yhteyttä ryhmien ohjaajiin. 

6.11 MARRASKUU 2017 
Hankkeen ohjausryhmä kokousti marraskuussa, ja kokouksessa käytiin läpi alkanutta syksyä ja tulevaa 
toimintaa. Puhuttiin siitä, kuinka haasteellista on saada uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan. 
Vetäjähakua tehtiin kuitenkin koko ajan, mutta yhteydenottoja ei tullut.  



Hankevetäjä oli yhteyksissä vielä toistamiseen Keskikylän Nuorisoseuraan ja Ilvesjoen Nuorisoseuraan. 
Keskikylän viime kauden kuvataideohjaaja oli kiinnostunut toiminnasta tulevalla kevätkaudella, mutta 
epäili, että terveydelliset syyt eivät mahdollistasi hänen ohjaajatyönsä jatkoa. Ilvesjoelta luvattiin kysellä 
omista harrastajanäyttelijöistä ohjaajaa, mutta kukaan ei asiasta innostunut. Luopajärven Nuorisoseuran 
tilanne oli haastava, koska seuran johtokunta oli uudistumassa, ja aktiiviset tekijät jättämässä tehtävänsä 
hallituksessa. Tästä syystä siellä ei haluttu nyt keskittyä nuorten harrastustoiminnan käynnistämiseen. 

Hankevetäjä valmisteli ohjaajien syksyn koulutusta ja tapaamista, joka toteutettiin loppukuusta Seinäjoella 
yhdessä Suupohjan alueen ohjaajien kanssa. 

Loppukuusta hankevetäjä ja toiminnanjohtaja kokoustivat Leader Liiverin edustajan Telle Lemetyisen ja 
Leader Suupohjan edustajan Hanna-Leena Pihlajaniemen kanssa Liiverin tiloissa. Keskusteltiin hankkeiden 
haasteellisesta vaiheesta ja mietittiin jatkotoimenpiteitä kevätkaudelle. Päätettiin tehdä kevätkaudella pop 
up -kokeiluja ja testata, onko vetäjiä helpompi saada kertaluontoiseen toimintaan mukaan. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui marraskuussa: 

- Ohjausryhmän kokous, E-P:n Nuorisoseuran toimisto, Seinäjoki 1.11. 

- Ohjaajien koulutus/tapaaminen, Seinäjoen Nuorisokeskus, 26.11. 

- Kulttuuribuumi! -palaveri, Leader Liiverin toimisto, Ilmajoki, 30.11. 

 

Ohjaajakoulutukset olivat tärkeä osa hanketta. Tässä Liiverin ja Suupohjan ohjaajia kokoontuneina näyttelijä Ville 
Orttenvuoren oppiin. 



6.12 JOULUKUU 2017 
Joulukuussa hanke sai uuden ohjaajan, kun Etelä-Pohjanmaan Opistolla teatterialaa opiskeleva 
seinäjokelainen Jenna Varismäki ryhtyi ohjaamaan teatteriryhmää Törnävän koululla. Sovittiin, että kerho 
aloittaa toimintansa tammikuussa. Ryhmää markkinoitiin loppuvuoden ajan eri kanavissa. 

Koskenkorvan kuvataideryhmä teki jouluisia töitä ja Ahonkylän teatterikerhossa jatkettiin teatterileikkejä ja 
improilua. Jokipiin Näytelmäkerho valmisti Joulumysteeri-näytelmänsä esityskuntoon, ja se esitettiin 
nuorisoseurantalolla 10.12.  

Hankevetäjä teki vierailut ryhmiin, jotka lopettivat syyskautensa joulukuun puolivälin tienoilla. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui joulukuussa: 

- Joulumysteeri-näytelmä, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 10.12. 

- Ryhmävierailut, Ahonkylän teatteriryhmä, Ilmajoki/Koskenkorvan kuvataideryhmä, Ilmajoki, 
12.12. 

 

7 TOTEUTUS JA TOIMENPITEET 1.1.-2018-31.8.2018 VÄLISENÄ AIKANA 

7.1 TAMMIKUU 2018 
Liiverin Kulttuuribuumi! -ryhmät aloittivat joulutauon jälkeen toimintansa kukin oman aikataulunsa 
mukaisesti. Hankevetäjä oli yhteydessä jokaiseen ohjaajaan kauden käynnistyttyä. Ohjaajahakua tehtiin 
monilla eri keinoilla, muun muassa henkilökohtaisilla kyselyillä ja useissa eri Facebook-ryhmissä. Alueen 
nuorisoseuroihin lähti tiedote muistutuksena hankkeen toiminnoista. Hankkeesta juteltiin myös 
puhelimitse muutaman seuran puheenjohtajan ja aiemmin ohjaustyötä tehneiden vetäjien kanssa. 

Ilvesjoella nukketeatteriryhmän ohjaajana syksyllä aloittanut Katja Mäntylä ei kiireidensä vuoksi 
pystynytkään jatkaa kerhon vetämistä. Syksyllä oli suunniteltu vähäisen osallistujamäärän vuoksi kerhon 
sisällön laajentamista muihinkin kädentaitoihin. Hankevetäjä keskusteli ryhmän aloittamisesta vielä 
kertaalleen Ilvesjoen Nuorisoseuran puheenjohtajan kanssa, mutta vetäjiä ei löytynyt seuran toimijoista. 

Jenna Varismäki aloitti teatteriryhmän ohjaamisen Törnävän ala-asteella. 

Tapahtumat ja tilaisuudet joihin hankevetäjä osallistui tammikuussa:  

-  Ryhmävierailu, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 23.1. 

- Ryhmävierailu, Koskenkorvan kuvataide, Ilmajoki, 30.1. 

7.2 HELMIKUU 2018 
Buumiryhmät jatkoivat toimintaansa koulujen talvilomaviikolle saakka. Ryhmissä aloitettiin kevään 
tapahtumaviikkojen esitysten suunnittelu. Hankevetäjä tapasi vetäjiä myös ryhmien kokoontumisaikojen 
ulkopuolella. Ohjaajahakua jatkettiin edelleen eri keinoin, mutta uusia vetäjiä ei kuun aikana löydetty. 

Törnävän teatteriryhmän toiminta alkoi vakiintua ja ryhmässä kävi 10 ala-asteikäistä lasta. Jenna Varismäen 
ohjaajaparina ryhmää veti satunnaisesti Topi Anttila. 



Ahonkylän ohjaajan, Ami Kosken, kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan huhtikuista KnoppiPro-koulutusta 
ohjaajille. Koulutukseen olisivat tervetulleita kaikki halukkaat Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminta-
alueelta. Paikaksi valittiin Jokipiin Nuorisoseura Jalasjärveltä. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui helmikuussa: 

- Ryhmävierailu, Törnävän teatteriryhmä, Seinäjoki, 7.2. 

-  Ryhmävierailu, Ahonkylän teatteriryhmä, Ilmajoki, 13.2. 

 

 

Kissamaista menoa Törnävän teatteriryhmässä. 

7.3 MAALISKUU 2018 
Buumiryhmät kokoontuivat ja jatkoivat kevään esitystensä/näyttelyidensä suunnittelua. Ohjausryhmä 
kokoontui ensimmäisen kerran kuluvan vuoden aikana. Kokouksessa käytiin läpi haastavaa syyskautta ja 
tulevia Kulttuuribuumi! -viikkoja. Tehtiin hankesuunnitelmamuutos koskien Lahjoita kulttuurihetki -
tempausta ja mahdollisia pop up -kulttuuripajoja. Pajasta oltiin yhteydessä Ylistaron Tapanin 
Nuorisoseuraan ja Hirvijärven Raittiustalolle Jalasjärvelle. 

Ilmajoen kirjaston kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan Lahjoita kulttuurihetki -tempausta, jossa kuka tahansa 
vapaaehtoistyöstä kiinnostunut voisi antaa vaikkapa yhden kerran aikaansa ja ohjata kirjaston tiloissa 
esimerkiksi teatterityöpajan, sanataidepiirin tai muun kulttuurillisen toimintatuokion. 

Ahonkylän teatteriryhmän kanssa tehtiin opintoretki Seinäjoen kaupunginteatteriin, jossa pukusuunnittelija 
Leena Rintala kierrätti kerholaisia talossa, kertoi työstään ja antoi vinkkejä ryhmän kevään esitykseen. Retki 
oli suunniteltu osaksi kerhon kevätkauden toimintaa. 



Törnävän teatteriryhmä siirtyi kokoontumaan Pruukin koululle, josta löytyi toimintaa ajatellen paremmat 
tilat. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui maaliskuussa: 

- Ohjausryhmän kokous, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran toimisto, 9.3. 

- Opintoretki, Seinäjoen kaupunginteatteri, 13.3. 

 

Opintoretki Seinäjoen kaupunginteatteriin oli Ahonkylän teatterikerholaisille elämys. 

 

7.4 HUHTIKUU 2018 
Kulttuuribuumi! -viikot lähestyivät, joten tapahtumia ja markkinointia suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä 
ryhmien kanssa. Tarvikehankintoja tehtiin, ja asiat etenivät hyvin laadittujen aikataulujen mukaisesti. 

KnoppiPro-ohjaajakoulutus järjestettiin Jokipiin Nuorisoseuralla. Ami Kosken vetämään koulutukseen 
osallistui viisi henkilöä, joista neljä oli Liiverin toiminta-alueelta ja yksi Lapualta. Päivään sisältyi myös 
teatteri- ja ilmaisutaidonohjaaja Katja Kujalan esiintymiskoulutusosuus.  

Lahjoita kulttuurihetki -kampanja ei tuottanut vastauksia Ilmajoen kirjastolle yhteisestä markkinoinnista 
huolimatta. Vaikka tuloksia ei tullut, hanke ja kirjasto olivat kokeiluun ja yhteistyöhön tyytyväisiä: Ihmisiä 
ainakin yritettiin aktivoida matalan kynnyksen vapaaehtoistyöhön. 



Jokipiin teatteriryhmä teki opintoretken Seinäjoen kaupunginteatteriin, jossa vahtimestari Jukka Kontkanen 
kierrätti kerholaisia talossa ja kertoi talon historiasta ja käytännöistä. Koskenkorvan kuvataidekerholaiset 
vierailivat Seinäjoella Varikko-gallerian näyttelyssä ja tutustuivat ryhmän ohjaaja Niina Keltamäen 
työskentelytilaan. Molemmat vierailut oli suunniteltu osaksi ryhmien kevään toimintoja. 

Hirvijärven Raittiustalo kiinnostui pop up -illasta. Sovittiin, että Jokipiin Näytelmäkerho tekee vierailun 
buumiviikkojen näytelmällään ja tapahtumaan liitetään teatterileikkejä vapaaehtoisten vetämänä. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui huhtikuussa: 

- Ryhmävierailu, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 3.4. 

- KnoppiPro-koulutus, Jokipiin Nuorisoseura, Jalasjärvi, 7.4. 

- Opintoretket: Seinäjoen kaupunginteatteri/Varikko-galleria, 24.4. 

7.5 TOUKOKUU 2018 
Kulttuuribuumi! -viikot järjestettiin Liiverin alueella15.5.-29.5. välisenä aikana. Ohjelmassa oli mukana 
kolme eri näytelmää ja yksi kuvataidenäyttely. Kaikille avoimet näytökset ja näyttelyt keräsivät yhteensä yli 
200 kävijää. 

Jokipiin Näytelmäkerhon Ennen lähetystä -näytelmä esitetiin kaksi kertaa omalla nuorisoseurantalolla, 
jonka lisäksi se vieraili Hirvijärvellä. Tapahtuman teatterileikkejä vetivät teatteriryhmän näyttelijät. Paikalle 
kysyttiin mukaan myös hankkeen entisiä vetäjiä ohjaustehtäviin, mutta he olivat estyneitä. 

Etelä-Pohjanmaan Opistolla järjestettiin osana Kulttuuribuumi! -viikkoja Kissafestarit-tapahtuma. Idea sai 
alkunsa siitä, että Liiverin alueen kaksi teatteriryhmää ja Suupohjan alueen Vanhankylän 
nuorisoteatterilaiset olivat päätyneet toisistaan tietämättä kissa-aiheisiin näytelmiin.  

Vanhankylän teatteriryhmän kaksi näyttelijää ei päässyt osallistumaan tapahtumaan, joten näytelmän 
vierailu sellaisenaan jouduttiin unohtaa. Ryhmän ohjaaja, Salla Honkanen, halusi kuitenkin osallistua 
tapahtumaan ja tuli improamaan paikalle Saapasjalkakissana. Tästä saatiin korvaava ohjelmanumero, kun 
Törnävän teatterikerhon vetäjä, Jenna Varismäki, pukeutui itselleen tuttuun Tobik-koirahahmoon. Ohjaajat 
vetivät osuutensa hienosti ja pikkuväki viihtyi.  

Liiverin alueen näytelmistä festareilla nähtiin Törnävän kerholaisten Ystävyyden reviiri, joka perustui Pekka 
Töpöhännän seikkailuihin. Näytelmä oli Jenna Varismäen kirjoittama. Ami Kosken ohjaama Ahonkylän 
teatteriryhmä esitti niin ikään ryhmän omiin ajatuksiin perustuvan Lentävän kissa -näytelmän.  

Festaritapahtuma keräsi mukavat 80 kävijää, ja paikalle saatiin pop up -vapaaehtoisia pitämään kahvilaa ja 
tekemään kasvomaalauksia. Hankkeen ohjaajat tekivät omilla työpanoksillaan tapahtumasta huikean. Salla 
Honkasen, Ami Kosken ja Jenna Varismäen ohella ison urakan teki Jokipiin ohjaaja Niko Luokkakallio, joka 
tuli niin ikään vapaaehtoisena hoitamaan äänentoistoa toiseen saliin.  

Ajatuksia-taidenäyttely järjestettiin viikon mittaisena Ilmajoen kunnantalolla. Koskenkorvan 
kuvataideryhmän töitä oli esillä iso otanta ja näyttelypaikka oli viime vuotista, Kulttuurikeskus Herralaa, 
keskeisempi. Avajaisilta oli erittäin onnistunut yli 20 vieraalla. Kävijöitä oli todennäköisesti läpi näyttelyn 
enemmän mitä vieraslistaan kirjoitettiin, mutta näyttely ei vaatinut valvontaa, joten kaikkien nimet eivät 
kirjaan päätyneet. 

Hankevetäjä osallistui Viron Pärnussa järjestetyille työntekijäpäiville, jossa keskusteltiin hankkeesta ja sen 
tuloksista. 



Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui toukokuussa: 

-       Työntekijäpäivät, Suomen Nuorisoseurat, Pärnu, Viro, 8-11.5. 

-  Ennen lähetystä -näytelmä, ensi-ilta, Jokipiin NS, Jalasjärvi 15.5. 

- Ennen lähetystä -näytelmä, Jokipiin NS, Jalasjärvi 18.5. 

- Kissafestarit, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki, 20.5. 

- Ajatuksia-kuvataidenäyttelyn avajaiset, Ilmajoen kunnantalo, 21.5. 

- Ennen lähetystä -näytelmän vierailu & teatterileikit, Hirvijärven Raittiustalo, 29.5. 

 

Tobik-koira (Jenna Varismäki) ja Saapasjalkakissa (Salla Honkanen) ottivat lavan haltuun Kissafestareilla. 

7.6 KESÄKUU 2018 
Hankevetäjä teki Kulttuuribuumi! -viikkojen jälkimarkkinointia. Hankevetäjien aamukahvit järjestettiin 
Liiverin toimistolla. Hankkeen ohjaajat koottiin viimeiseen koulutukseen/ohjaajatapaamiseen Ylistaron 
Kainastolle 12.6. Ohjaajien kanssa käytiin läpi hanketta ja keskusteltiin jatkosta. Ohjaaja-näyttelijä Jaana 
Jokinen oli kertomassa Kulttuuribuumi! -vetäjille kokemuksistaan ja haasteistaan ohjaajana. Liiverin 
alueelta tilaisuuteen osallistui viisi ohjaajaa. 

Hankevetäjä laati hankkeen loppuraportin. Ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 14.6. 

Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin hankevetäjä osallistui kesäkuussa: 

-  Hankevetäjien aamukahvit, Liiverin toimisto, Ilmajoki 8.6. 

- Ohjaajatapaaminen, Ylistaron Kainaston NS, 12.6. 

- Ohjausryhmän kokous, E-P:n NS:n toimisto, 14.6. 

7.7 HEINÄKUU 2018 
Hankevetäjän lomat/ylityövapaat. 



7.8 ELOKUU 2018 
Hankevetäjän lomat/ylityövapaat. 

Hankeaika päättyy hankesuunnitelman mukaisesti 31.8. 

8 RESURSSIT JA TOTEUTUKSEN ORGANISAATIO 
Hanketta on toteuttanut 1.3. alkaen Eija Niemistö. Hänen esimiehenään toimii Etelä-Pohjanmaan 
Nuorisoseuran toiminnanjohtaja Sanna Kivilahti-Bani Ways (ent. Paloniemi), joka on hankkeen 
vastuuhenkilö. Kirjanpidosta vastaa Lakeus Tilitoimisto Oy. 

Edellä mainitut henkilöt vastaavat hankkeen käytännön toimista ja toteutuksesta. Tarvittaessa on käytetty 
asiantuntijoita ostopalveluina, esimerkiksi koulutusten vetäjinä. 

Hankkeen toteutusta seuraa ohjausryhmä, johon kuuluvat: 

Sanna Kivilahti-Bani Ways, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry 

Eva Blom, Yhteisöjen yhdistys ry/Järjestötalo 

Eeva-Maria Latva-Rasku, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry 

Tuomas Koivuniemi, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry 

Mervi Mäenpää, Liiveri ry 

Esa Isosaari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

9 KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
Hanketta on toteutettu budjetin mukaisesti. Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 119 871 euroa.  
Rahoituksen on myöntänyt Leader Liiveri. Yksityisen rahoituksen osuus on 11 917 euroa, josta rahallinen 
osuus on 2987,10 euroa. Rahallista osuutta on katettu Kulttuuribuumi! -toiminnan osallistumismaksuilla, 
joiden suuruus on ollut 30 €/vuosi tai 15 €/ puoli vuotta. Vastikkeettoman työn osuus, 9 000 euroa, täyttyi 
suunnitelmien mukaisesti, ollen 16 695 euroa. 

10 RAPORTOINTI JA SEURANTA 
Hankkeen etenemisestä on tiedotettu hankkeen rahoittajalle, Leader Liiverille. Ohjausryhmä on 
kokoontunut raportointiajan kuluessa kuusi kertaa: 24.5.2016, 26.10.2016, 3.5.2017, 1.11.2017, 9.3.2018 ja 
14.6.2018. 



 

Liiverin Kulttuuribuumi! -hankkeesta ja harrasteryhmistä julkaistiin paikallislehdissä toistakymmentä artikkelia. 

11 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 
Hankkeen tiedotusta on tehty yhteisesti ja samoilla keinoilla Leader Suupohjan alueen Kulttuuribuumi! -
hankkeen kanssa. 

Hankkeille laadittiin omat verkkosivut Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran sivustolle hankevetäjän aloitettua 
työssään. Kulttuuribuumin nettisivuilta löytyvät muun muassa perustiedot hankkeesta, yhteystiedot, tietoa 
ryhmien toiminnasta ja Kulttuuribuumi! -viikoista sekä lomake, jolla vapaaehtoiset ovat voineet 
ilmoittautua toimintaan mukaan. 

Hankkeiden Facebook-sivusto avattiin yhtä aikaa kotisivujen kanssa. Sivut keräsivät hankeaikana 292 
tykkääjää. Hankevetäjä on päivittänyt Facebook-sivuja päiväkirjamaisesti. Sivuilla on tiedotettu tarkasti 
hankkeen kuulumisista, tulevista tapahtumista ja ryhmävierailuista. Tiedottamista on tehty myös useissa 
muissa Facebook-ryhmissä kunnittain ja alueittain. 

Paikallislehdet ovat huomioineet Kulttuuribuumi! -toiminnan ja Kulttuuribuumi! -viikkojen tapahtumat läpi 
hankeajan kiitettävästi. Liiverin alueen Kulttuuribuumista on ollut artikkeleita Ilmajoki-lehdessä, JP 
Kunnallissanomissa ja Pohjankyrö-lehdessä ja Eparissa. Hankkeen tapahtumia on myös mainostettu 
hankkeen toimesta samoissa paikallislehdissä. 

Hankkeen ryhmistä on kirjoitettu artikkeleita Leader Liiverin uutiskirjeeseen sekä Suomen Nuorisoseurat-
järjestön omaan lehteen.  

Hankkeesta on tehty hankeaikana kolme erilaista esitettä, esittelyvideo sekä yksi roll up-mainos. Ryhmien 
alkamisesta ja Kulttuuribuumi! -viikkojen tapahtumista valmistettiin julisteet Seinäjoen Tekarissa. 
Teatteriryhmien esityksiin painatettiin käsiohjelmat, joissa esiteltiin hankkeen toimintaa. Hankevetäjälle 
teetettiin käyntikortit sekä t-paita ja pipo rahoittajien logoilla markkinointitapahtumia varten. Hankkeen 
esittelyä ja markkinointia on tehty nuorisoseurakäynneillä ja alueen yleisötapahtumissa. 



Hankkeen keskeisten toimijoiden välisessä viestinnässä on käytetty kokoustamisen lisäksi välineinä 
pääasiassa sähköpostia, puhelinta ja whats app -ryhmiä. 

Viestinnässä on noudatettu tiedotusohjetta ja graafista ohjeistusta koskien painotuotteita ja mainontaa.  

 

Jokipiin Näytelmäkerhon mainosjuliste Ennen lähetystä -näytelmästä. 

 

12 TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT 
Mahdollisia hankeajan riskejä ovat olleet: 

- Hankeajan tavoitteeksi asetetut määrälliset tavoitteet eivät täyty (ryhmien lukumäärä, 
toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä, vapaaehtoisten ohjaajien määrä, 
Kulttuuribuumi! -viikon yleisön määrä) 

- Ryhmien ohjaajat eivät sitoudu riittävästi hankkeen toimintaan, eivätkä jatka 
toimissaan/korvaavia vetäjiä ei löydy hankkeen toiselle toimintakaudelle 

- Kulttuurikerhojen toiminnan juurruttaminen osaksi nuorisoseurojen toimintaa ei onnistu sillä 
tavalla ja siinä laajuudessa, mitä suunnitelmissa on 

- Kulttuuribuumi! -viikon ajallinen ja sisällöllinen toteutuminen asetettujen aikataulujen 
puitteissa 



12.1. Määrällisten tavoitteiden toteutuminen 
Hankkeen toiminta-alueelle oli tavoitteena saada 12 uutta lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan ryhmää ja 
12 uutta vapaaehtoistyöohjaajaa. Toimintaryhmiin osallistuu hankeaikana 200 lasta ja nuorta.  Keväällä 
2017 ja 2018 järjestettäville Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikoille osallistuu yleisönä hankkeen aikana 1500 
ihmistä. 

Määrälliset tavoitteet olivat korkeat, eikä niitä tavoitettu kaikissa kohdissa, mutta kokonaisuudessa 
saavutettuihin lukuihin voidaan olla melko tyytyväisiä. 

Ryhmien toiminta käynnistettiin hankeaikana kaikkiaan 11 ryhmässä.  Ensimmäisellä toimintakaudella 
ryhmiä käynnistettiin kahdeksan, joista kuusi jatkoi kesään saakka valmistaen omaa tuotantoaan 
Kulttuuribuumi! -viikoille. Toisena vuonna näistä ryhmistä jatkoi kaksi ja uutena perustettiin kolme. Näistä 
loppukeväällä oli toiminnassa neljä ryhmää. Näin lukumääräksi saadaan kahdeksan ryhmää, kun mittarina 
pidetään nimenomaan toiminnan jatkuvuutta ja kerhojen säännöllistä kokoontumista. 

Vapaaehtoistyöntekijöiden määräksi kaavailtiin 12 uutta ohjaajaa. Kahden vuoden aikana ohjaajiksi saatiin 
16 henkilöä, mikä on erittäin hyvä saavutus. Heistä 12 oli aikuista ja neljä alaikäistä apuohjaajaa.  

Toimintaryhmiin osallistui hankeaikana 82 eri lasta ja nuorta. Tavoitteeksi asetetusta 200 henkilöstä jäätiin, 
mutta määrään voi olla melko tyytyväinen. Ryhmien koot ovat vaihdelleet 5-20 osallistujan välillä. 

Kulttuuribuumi! -viikkojen 2017 ja 2018 yleisömäärä oli kaikkiaan 731 henkilöä. Määrä oli noin puolet 
tavoitteesta. 

12.1.1. Määrällisten tavoitteiden pohdintaa 
Hanketta markkinoitiin heti sen käynnistyttyä näkyvästi monissa eri välineissä ja tietyt nuorisoseurat olivat 
asian suhteen aktiivisia, joten vetäjähaku saatiin tuloksekkaasti liikkeelle. Toiminnanjohtaja oli tiedottanut 
hankkeesta jo ennen sen alkua toiminta-alueen kaikille nuorisoseuroille. Liiverin alueelta yhdeksän 
nuorisoseuraa (Kihniänkylä, Peräseinäjoen Viitala, Ylistaron Kainasto, Ylistaron Tapani, Taivalmaa, Ilvesjoki, 
Munakka, Ilmajoki ja Luopajärvi) allekirjoittivat aiesopimuksen, jossa he ilmaisivat halukkuutensa toimia 
hankkeen yhteistyökumppaneina ja kulttuuritoiminnan järjestäjinä lapsille ja nuorille. 

Yhteistyö aiesopimuksen kirjoittaneiden seurojen kanssa sujui hyvin. Kaikkien kanssa käytiin vuoropuhelua 
hankkeesta ja vetäjiä haettiin monen seuran kanssa yhteistyöllä. Ryhmät saatiin toimimaan Viitalaan ja 
Ilvesjoelle. Kihniänkylän kanssa tehtiin jopa täsmähakua videopajan ohjaajan löytämiseksi, mutta tuloksia ei 
saatu. Ylistaron Kainastolle oli vetäjä jo ehdolla omasta nuorisoseurasta, mutta hän ei lopulta innostunut 
vetovastuusta.  

Ylistaron Tapanin Nuorisoseuralle löytyi ohjaaja, mutta hän olisi halunnut saada työstään palkkaa, joten 
hanke ei päässyt asiasta sopimukseen. Taivalmaan Nuorisoseura oli kiinnostunut hankkeesta läpi 
hankeajan, ja teki asiasta myös kyläkyselyn. Sovittiin, että jos mielenkiintoa löytyy, järjestetään asiasta 
kyläilta. Nuorisoseura ei saanut kyläläisiltä yhtään vastausta. 

Munakkaan oli nimetä useampikin ohjaajaehdokas, mutta ketään heistä ei vetäjäksi saatu. Luopajärvi oli 
aluksi aktiivinen, mutta hankkeen kuluessa seuran johtokunnassa tapahtui suuria muutoksia, joten 
harrastusasiat jäivät toissijaisiksi. Ilmajoen Nuorisoseuran oma, vakiintunut lasten ja nuorten 
kulttuuritoiminta oli niin vahvaa, että puheenjohtaja ei nähnyt lopulta tarvetta enää uuden ryhmän 
perustamiselle. 

Vaikka Jalasjärven Keskikylä ja Jokipii eivät solmineet aiesopimuksia, kumpikin seura osoitti suurta 
aktiivisuutta ja mielenkiintoa hankkeeseen alusta saakka. Keskikylään perustettiin jopa kaksi eri ryhmää 



ensimmäiselle hankekaudelle, mutta kumpikaan niistä ei jatkanut toista vuotta. Kuvataideryhmän vetäjä, 
Hilkka Raittila, oli asiasta edelleen kiinnostunut, mutta joutui vähentää harrastuksiaan terveydellisistä 
syistä. Valokuvaus- ja videotyöpajan ohjaajat eivät kiireiltään ehtineet enää jatkaa tehtävissään. Jokipiihin 
saatiin toinen vetäjä, Elli Koskinen, avoimen haun kautta. Apuvetäjä, Niko Luokkakallio, otti ryhmän 
vetovastuun toiselle kaudelle. 

Koskenkorvan kuvataideryhmä toimi molemmat kaudet Koskenkorvan nuorisotiloissa Niina Keltamäen 
ohjaamana. Ami Koski ohjasi Ahonkylässä teatteriryhmää syksystä 2017 alkaen ja Jenna Varismäki aloitti 
viimeisenä ohjaajana kevätkaudella 2018 Törnävän teatterikerhossa. Hänellä oli osan ajasta apunaan Topi 
Anttila. Nurmon sanataidekerho aloitettiin Iiris Mäkisen vetämänä, mutta ryhmään ei saatu osallistujia. 
Samoin kävi toisella kaudella Ilvesjoen Nukketeatterille. 

Ensimmäinen toimintavuosi oli varsin lupaava, mutta ohjaajia ei enää löytynytkään toimintaan mukaan 
samoissa määrin toiselle vuodelle. Toiminnasta pois jättäytyneet vetäjät joutuivat lopettaa harrastuksensa 
kiireidensä vuoksi, ei siksi, etteikö toiminta olisi heitä edelleen kiinnostanut. Vetäjähakua tehtiin samoilla 
keinoilla kuin aloitusvuonna, mutta tuloksia ei saatu. Hankkeen esittelyvideota käytettiin yhtenä 
hakukeinona ja videota jaettiin useissa Facebook-ryhmissä. Tuhannet ihmiset näkivät videon, mutta 
yhteydenottoja ei tullut ainuttakaan. 

Syyskausi 2017 oli kaikkiaan erittäin passiivinen ajanjakso ja hankkeen toteutuksen kannalta hankalaa aikaa. 
Koko järjestökenttä tuntui seisahtuvan ja toiminnan edistäminen ja järjestäminen oli äärimmäisen työlästä. 
Pelkästään järjestötoimijoiden tavoittaminen tuntui osin mahdottomalta: puheluihin ja sähköposteihin ei 
tullut vastauksia. 

Neuvotteluja ryhmien käynnistämisestä käytiin myös kyläseurojen kanssa (mm. Nopankylä, Ämmälänkylä, 
Hirvijärvi), mutta tuloksetta. 

Ohjaajia siis kysyttiin toimintaan mukaan monilla eri tavoilla hankkeen kuluessa. Itse ohjaajamäärä nousi 
varsin korkeaksi, vaikka ryhmien lukumäärä ja jatko toiselle kaudelle ei ollut toivotun kaltainen.  

Vaikka lasten ja nuorten osallistumismäärä hankkeen ryhmiin jäi ajateltua pienemmäksi, tämä ei näkynyt 
negatiivisesti ryhmien toiminnassa. Tähän seikkaan ei hanke pystynyt toiminnallaan enempää 
vaikuttamaan. Ryhmien markkinointi oli kaikille tasapuolista, sitä tehtiin monissa eri välineissä ja kouluille 
toimitettiin markkinointimateriaalia alkavista kerhoista. Ryhmien osallistumismaksut olivat erittäin matalat, 
eikä niistä tullut keneltäkään huomauttamista koko hankeaikana. 

Kulttuuribuumi! -viikkojen kävijämäärä on suoraan verrannollinen ryhmien lukumäärään. Yleisömäärään voi 
olla suhteellisen tyytyväinen, sillä kevään 2018 kulttuuriviikkojen aikaan paistateltiin harvinaisissa helteissä, 
ja kelit karsivat kaikkien tapahtumien osallistujia.  

12.1.2.Ohjaajien sitoutuminen hankkeen toimintaan 
Tätä asiaa sivuttiin osittain jo edellisessä kohdassa. Ohjaajien sitoutuminen oli kokonaisuudessaan varsin 
hyvää. Kaksi ohjaajaa on ollut toiminnassa mukana molemmat vuodet. Mikäli osallistujia saatiin ryhmiin 
mukaan niin, että ne toimivat, ei kukaan vetäjistä jättänyt toimintaa kesken kauden. 

Ryhmien jatkajia oli sen sijaan vaikea löytää, vaikka harrastajia olisi riittänyt toiselle vuodelle. Koska kyse oli 
pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä, vaati se ohjaajalta paljon aikaa ja halua keskittyä toimintaan. Suurin osa 
hankkeen ohjaajista oli monessa mukana, joten valintoja piti tehdä oman ajankäytön suhteen. 



 

Peräseinäjoen Viitalan Minä niin toivoisin -näytelmä kertoi koulukiusaamisesta. Kerho kokoontui Airi Lepistön ja 
Airi Järvisen ohjaamana kevätkauden 2017. 

12.1.3. Toiminnan juurruttaminen  
Hankeaikana toimineissa ryhmissä on keskusteltu useaan otteeseen toiminnan jatkuvuudesta. Tällä hetkellä 
on selvää, että Jokipiin Näytelmäkerhon toiminta jatkuu syksyllä Niko Luokkakallion ja Miia-Maria 
Hakomäen vetämänä. 

Ami Kosken ohjaama teatterikerho saanee jatkoa Ahonkylän koululla. Koulun rehtorin kanssa on 
keskusteltu tilojen käytöstä, ja hänen mukaansa ryhmä saa ilman muuta jatkaa kokoontumisiaan 
luokkatiloissa. Amin kerhossa on ollut mukana kuusi aktiivista tyttöä ja nämä odottavat kovasti toimintaa 
ensi syksylle. Ami on luvannut miettiä asiaa. Mikäli hänellä ei ole työesteitä, ohjaajan tehtävät kiinnostavat 
häntä edelleen. 

Törnävän ja Koskenkorvan kerhot eivät jatka ainakaan samojen vetäjien toimesta. Niina Keltamäki ilmoitti 
jo talvella, että ei enää kykene aikatauluttamaan kerhoa kalenteriinsa. Jenna Varismäki ja Topi Anttila 
jatkanevat opintojaan Seinäjoen ulkopuolella. 

Jatkavien ryhmien koordinointi siirtyy syksyllä Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralle, ja harrastustoiminnan 
kustannuksia tullaan edelleen kattamaan osallistumismaksuilla.  

12.1.4. Kulttuuribuumi! -viikkojen toteutuminen 
Kulttuuribuumi! -viikot saatiin rakennettua molemmille keväille erittäin onnistuneesti ja aikatauluissa 
pysyttiin suunnitelmien mukaan. Liiverin viikot järjestettiin limittäin Suupohjan vastaavien kanssa, joten 
tämä tiesi hankevetäjälle melkoista kiirettä järjestelyineen ja toteutuksineen useiden viikkojen ajaksi. Työ 
oli palkitsevaa, mutta kuormitus yhdelle työntekijälle oli raskas, vaikka ryhmät ja nuorisoseurat osallistuivat 



osaltaan tapahtumien markkinointiin. Toisaalta työmäärän kasautumista ei voinut ennakoida eikä estää, 
sillä tiedotus, markkinointi, valtaosa tarpeiston hankinnasta ja itse tapahtumat ajoittuivat varsin pienelle 
ajanjaksolle. 

13 YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet LEADER Liiveri, toiminta-alueen nuorisoseurat ja 
muut yhdistykset, koulut ja oppilaitokset, Kansainvälisyyskeskus Inka, Kotiseutu kotoisaksi -hanke, 
Digitaalinen maaseutu -hanke, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys ry, alueen 
paikallismediat ja yksittäiset kulttuuritoimijat. 

14 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 
Hankkeen määrällisiä tuloksia on avattu raportin aiemmissa kohdissa. Tässä luvussa pohditaan niitä 
hankkeen tuloksia ja vaikutuksia, joita ei numeroilla voida mitata. Toteutuivatko hankkeen ylemmän tason 
tavoitteet? Mikä oli hankkeen merkitys toiminnan järjestäjille, ohjaajille, harrastajille ja myös 
hankevetäjälle itselleen. 

14.1. Hankkeen ylemmän tason tavoitteiden toteutuminen 
Kulttuuribuumin tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten tasavertaisuutta taide- ja kulttuuriharrastuksiin 
osallistumisessa, lisätä yhteisöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää 
vapaaehtoistoiminnan arvostusta. Hankkeella haluttiin myös vahvistaa lasten ja nuorten sitoutumista 
omaan kotiseutuunsa. 

Edellä mainituissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Taide- ja kulttuuriharrastuksia saatiin vietyä kylille ja 
samalla pystyttiin hyödyntämään osittain vajaakäytölläkin toimivia seurantaloja. Talojen tilat antoivat 
erinomaiset puitteet hankkeen harrastustoiminnalle, harrastamaan oli helppo tulla ja monessa tapauksessa 
talo oli jo tuttu niin ohjaajalle kuin harrastajille. 

Suurin osa harrastuksista keskittyy nykypäivänä taajamiin, joten omassa kylässä tapahtuvaa 
harrastustoimintaa pidettiin tärkeänä. Samalla pystyttiin osoittamaan, että omallakin kotiseudulla voi 
harrastaa, tavata kavereita ja viettää mielekästä vapaa-aikaa. Kulttuuriharrastus lisäsi lasten ja nuorten 
taitoja heidän valitsemallaan kulttuurin osa-alueella ja antoi kimmoketta harrastuksen jatkoon. 

Hankkeen toteutus perustui vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyön eri muodot ovat nykypäivänä jatkuvasti 
kasvavassa roolissa monien yhdistysten toiminnoissa. Kulttuuribuumi! halusi nostaa osaltaan esiin 
vapaaehtoisten tekijöiden tärkeyttä ja heidän arvokasta työpanostaan lasten ja nuorten 
harrastustoiminnassa. 

Kulttuuribuumin rekrytointikokemuksista on koostettu Vapaaehtoisten rekrytointi maaseudulla -mallinnus, 
jota nuorisoseurat ja muut yhdistykset voivat käyttää apunaan rekrytointia tehdessään.   

14.2. Hankkeen merkitys nuorisoseuroille ja muille toiminnan järjestäjille 
Liiverin alueen harrasteryhmät kokoontuivat nuorisoseurantaloilla, kouluilla ja nuorisotiloissa. Kaikista 
toiminnassa mukana olleista nuorisoseuroista on tullut pelkästään positiivista palautetta, ja ryhmien 
toiminnasta on iloittu. Yhteistyö on toiminut hankkeen, ohjaajien, harrastajien ja seurojen välillä erittäin 
hyvin. Taloilta tulleet viestit voi kiteyttää lauseeseen: On hienoa, että voimme olla mukana järjestämässä 
harrastustoimintaa oman kotiseudun lapsille ja nuorille. 

Kouluilla kokoontuneet ryhmät otettiin hienosti osaksi koulujen harrastustoimintaa. Koskenkorvan 
nuorisotilat tarjosivat hyvät harrastusmahdollisuudet kuvataidekerholle molempien kausien ajan.  



14.3. Hankkeen merkitys ohjaajille 
Hankkeen ohjaajiksi saatiin hyvin erityyppisiä ja eri-ikäisiä ohjaajia. Ohjaajilta ei ole edellytetty tiettyjä 
ammatillisia valmiuksia, vaan tärkeintä on ollut heidän halunsa toimia lasten ja nuorten parissa. Koska kyse 
oli lapsi- ja nuorisotyöstä, ohjaajien rikostausta selvitettiin heidän suostumuksellaan. 

Ohjaajien motiivit hakeutua tämänkaltaiseen vapaaehtoistyöhön vaihtelivat. Hakua tehtiin läpi hankeajan 
myös Leader Suupohjan seudulla, ja molemmista alueista nousivat esiin vetäjät, jotka olivat muuttaneet 
paikkakunnalle toisaalta ja halusivat näin verkostoitua kylän yhteisöön.  

Yhteisöllisyyden lisäksi ohjaajat halusivat päästä toteuttamaan itseään oman mielenkiinnon kohteensa 
parissa. Opiskeleville nuorille ohjaajan tehtävät tarjosivat tärkeää työkokemusta. Ohjaajat tutustuivat 
toisiinsa hankkeen järjestämien ohjaajatapaamisten ja -koulutusten myötä. Osa ystävystyi, ja 
ystävyyssuhteita solmittiin myös Suupohjan alueen ohjaajien kanssa. Hankkeen koulutuksia ja ohjaustyöstä 
saatuja työtodistuksia pidettiin merkityksellisinä.  

 

Liiverin ja Suupohjan Kulttuuribuumi! -ohjaajien ystävyyttä parhaimmillaan. Vanhankylän Salla Saapasjalkakissa sai 
yhteispotrettiin kavereikseen Kissafestareilla Liiverin alueen vetäjät Ami Kosken (vas.), Jenna Varismäen ja Niko 
Luokkakallion. 

Ohjaajat sanoivat saaneensa ohjaustyöstä itsevarmuutta ja mielekkään harrastuksen. Vapaaehtoistyön 
toteuttaminen nuorten parissa nähtiin arvokkaana asiana. Samoin nuorisoseura- ja järjestötoiminta tuli 
tutuksi työn kuluessa, mikäli niistä ei ollut aiempaa kokemusta. 



Ohjaajista tuli monelle lapselle ja nuorelle uusia, tärkeitä aikuisia omalle elämänpolulle. Kerhoissa puitiin 
porukan kesken myös muita kuin harrastamiseen liittyviä asioita. Ryhmistä tuli kiinteitä ja ”kunkin ohjaajan 
näköisiä”. 

14.4. Hankkeen merkitys harrastajille 
Kulttuuriryhmien toimintaan lähteneet lapset ja nuoret sitoutuivat pääsääntöisesti harrastukseensa 
erinomaisesti. Ensimmäinen kerta oli aina tutustumiskäynti, jonka jälkeen harrastaja sai tehdä päätöksensä 
ryhmässä jatkamisesta.  

Kulttuuribuumi! -ryhmät ovat tarjonneet matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jonne jokainen on ollut 
tervetullut taidoistaan riippumatta. Ryhmien henki on ollut erittäin hyvä, ja ongelmatilanteita ei ole 
syntynyt lasten ja nuorten kesken. Yhdestäkään kiusaamistapauksesta ei ole raportoitu hankeaikana. 
Ryhmiin tultiin selkeästi harrastamaan, eikä touhuamaan muita asioita. Ryhmäytyminen sujui helposti ja 
nopeasti, ja porukoissa solmittiin myös uusia ystävyyssuhteita. Ilmapiiri on ollut turvallinen ja kotoinen. 

Lasten ja nuorten taitojen karttuminen on ollut huikeaa toimintakausien aikana. Tekemisestä on selkeästi 
nautittu ja Kulttuuribuumi! -viikkojen ohjelmaan on ryhmissä panostettu. Lasten ja heidän vanhempien 
suusta tullut palaute on ollut ainoastaan positiivista. Sitä on tullut niin ohjaajille kuin suoraan 
hankevetäjälle. Toiminta on koettu kaikin puolin mielekkääksi ja tärkeäksi.  

14.5. Hankkeen merkitys hankevetäjälle 
Kulttuuribuumi! -hankkeessa työskentely on ollut omanlaisensa matka myös hankevetäjälle. Kahteen 
toimintakauteen ja niiden valmisteluihin on sisältynyt säkillinen sähköposteja, paljon puheluita, kiinnostavia 
keskusteluita ja kokouksia sekä rutkasti suunnittelua. 

Matkaan on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä, mutta päällimmäisenä mieleen ovat jääneet onnistumisen 
kokemukset. On ollut suuri ilo saada tehdä tätä työtä aktiivisten, toimintaan sitoutuneiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisoseuroista on noussut esiin hienoja persoonia, joiden työpanos 
oman seuran toiminnassa on merkittävä.  

Työtä aloittaessani en voinut edes aavistaa, kuinka mahtavia ohjaajia saisin hankkeen toimintaan mukaan. 
Heistä on tullut läheisiä, ja pidämme yhteyttä varmasti jatkossakin. Heti hankkeen alussa päätin, että 
haluan kulkea kaikkien ryhmien kanssa tätä taivalta yhdessä, joten tein hyvin paljon ryhmäkäyntejä. Tämän 
johdosta opin tuntemaan myös harrastajat. Teatterin ystävänä oli erityisen hienoa päästä osallistumaan 
teatterikerhojen toimintaan erilaisilla käytännön harjoitteilla. Kuvataideryhmässä ihastelin nuorten 
taitavuutta omaksua kulloinkin käsillä olevat tekniikat. Valokuvaus- ja videotyöpajassa ihmettelin nuorten 
teknisiä taitoja ja loistavaa kuvaussilmää. 

Ryhmien onnistumiset, lehtihaastattelut, ensi-illat ja esiintymiset sekä taidenäyttelyjen avajaiset tuntuivat 
kuin omien lasten koitoksilta. Hankevetäjää taisi välillä jännittää enemmän kuin ohjaajia ja harrastajia 
itseään. 

Hankkeen mukana eläminen on siis ollut erittäin palkitsevaa, mutta ajoittain hyvin rankkaa. Työtuntien 
määrä on ollut huikea, eikä työnteko ole ajoittunut tasaisesti hankeajalle. Epäonnistumiset ja takapakit 
ohjaajien rekrytoinnissa ja hankkeen toteutuksessa ovat tuntuneet raskailta, koska työ on vienyt tekijänsä 
mukanaan. 

Olen ylpeä jokaisesta hankkeen ryhmästä, ohjaajasta ja heidän aikaansaannoksistaan. On ollut hienoa 
päästä osaltaan kehittämään aina yhtä tärkeää vapaaehtoistoimintaa sekä luoda omalla työskentelyllään 
kulttuurillista harrastuspohjaa lapsille ja nuorille. Erityisen mieleenpainuvaa oli päästä kertomaan 



hankkeesta kansainväliseen EVOLAQ-tapaamiseen Kroatiaan, ja kuulla vastavuoroisesti muiden maiden 
kokemuksia vapaaehtoisten rekrytoinnista ja koulutuksesta.  

Aion seurata mielenkiinnolla toimintaansa jatkavien Kulttuuribuumi! -ryhmien edesottamuksia sekä 
ohjaajien etenemistä omien harrastustensa ja työn parissa. 

 

15 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
Hankkeen jatkotoimenpiteinä on harrasteryhmien toiminnan jatkuvuus. Tämä tapahtuu Etelä-Pohjanmaan 
Nuorisoseuran sekä toiminnassa mukana olevien nuorisoseurojen, koulujen ja ohjaajien välisessä 
yhteistyössä.  

Ryhmien jatkosta on keskusteltu kaikkien tahojen kanssa, ja jatkotoimenpiteisiin ryhdytään alkusyksystä 
2018. Vaikka hankeaika loppuu, uusienkin ryhmien perustaminen on edelleen mahdollista, mikäli ohjaajia 
löytyy seurojen toimesta tai ohjaamistyöstä kiinnostuneiden henkilöiden omien yhteydenottojen 
seurauksena. 

Mikäli kentältä nousee tulevaisuudessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämistarpeita, ne on 
hyvä selvittää ja miettiä, onko niitä mahdollisuus lähteä kehittämään uudella hanketoiminnalla. 

 

Seinäjoella 5.6.2018 

 

 

Sanna Kivilahti-Bani Ways   Eija Niemistö 

toiminnanjohtaja   hankevetäjä 

 

 

 

 

 

 

 


