TREENAAMO -Hanke
Hankkeen tausta
Treenaamo-hankkeen taustalla tunnistettiin useita eri haasteita. Näitä ovat globaaleina ilmiöinä näkyvä
nuorisotyöttömyys sekä työelämän murros. Lisäksi ekologinen kestävyyskriisi aikamme suurimpana
ilmiönä uhkaa hyvinvointiamme tulevaisuudessa. Kaikki nämä haastavat myös kasvun mahdollisuudet.
Tämän lisäksi epävarmuutta on kasvattanut yhteiskunnallinen poikkeustilanne koronapandemian
myötä, mikä on laajalti vaikuttanut myös nuorten elämään.
Pirkanmaan tavoitteena on toimia edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana kiertotaloudessa. Samaan
aikaan Tampereen kaupunkiseutu kasvaa ja kehittyy vahvana ja Tampereen kaupunki on vetovoimainen
asuinpaikka

kunta

monelle

nuorelle.

Positiivisen

kehityksen

takeena

nähdään

kuntalaisten

hyvinvoinnista huolehtiminen, myös kaikista heikoimmassa asemassa olevien. Osaamisen kehittäminen
tavoitteiden saavuttamiseksi eri tahojen yhteistyössä on yksi avain huolehtia tulevaisuuden
kilpailukyvystä unohtamatta kestävyyttä. Kestävän kehityksen osaaminen on mahdollistettava
työelämän ulkopuolellakin oleville henkilöille. Lisäksi työllisyydenhoitoon haetaan uudenlaisia,
sektorirajat ylittäviä yhteistoimintamalleja.
Näihin kaikkiin kehityshaasteisiin hankkeen palvelutarjonnalla pyrittiin vastaamaan.

Hankkeen kuvaus
Treenaamo -hankkeen (1.3.2021–28.2.2022) keskeisimpänä tavoitteena oli edistää nuorten työllistymistä
tai opiskelujen aloittamista kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistäviltä aloilta. Edistämisen keinoja
hankkeessa olivat nuorten tietämyksen ja osaamisen kasvattaminen, nuorten osallisuuden tunteen
vahvistaminen ja työelämävalmiuksien parantaminen. Treenaamo -hanke tarjosi vailla opiskelu- tai
työpaikkaa oleville nuorille mahdollisuutta matalalla kynnyksellä osallistua nk. teemapäiviin, jotka
käsittelivät nuoria kiinnostavia aihealueita kuten vastuullisuutta, kiertotaloutta, luontoa ja kestävää
elämäntapaa. Samalla teemapäivissä etsittiin erilaisia keinoja ja polkuja työllistyä näille aloille. Lisäksi
Treenaamo-toiminnan

tärkeiksi

arvoiksi

nousivat

osallisuus,

mielenkiinnon

ja

uteliaisuuden

herättäminen, nuorten itsetunnon vahvistaminen ja oman paikan löytäminen yhteiskunnan jäsenenä ja
tulevaisuuden rakentajana. Työelämävalmiuksia kehitettiin vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta
harjoittelemalla.
Hankkeen muita tavoitteita oli tarjota ketterää palvelua työllisyydenhoidon toimijoille, jolla vastataan
samaan aikaan pandemia-ajan tuomiin haasteisiin kuten esiin noussut eriarvoisuuden kasvu sekä
luomalla uudenlaista palvelumallia eri organisaatioiden hyödynnettäväksi. Hankkeen pitkänaikavälin
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tunnistettiin
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tukeminen
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ja

kiertotalouden maakuntana osallistamalla myös heikoimmassa asemassa olevia nuoria.
Hanketoimintaa nuorille tarjottiin elokuusta 2021 helmikuulle 2022. Hankkeen toiminta-alueena oli
Tampereen kaupunkiseutu ja hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto.

Hanke vastaa erityisesti näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen liittyvät korjaavat
toimenpiteet parantavat nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ilmastoahdistus tulee osata ottaa
puheeksi ja nuorten tulee saada käsitellä siihen liittyviä vaikeita tunteita asianmukaisesti.
Tavoite 4: Hyvä koulutus. Ilmasto- ja kestävän kehityksen osaaminen sekä ympäristökasvatus tulee olla
kaikkien saatavilla, myös heille ketkä ovat opiskelu- tai työelämän ulkopuolella. Koulutuksen tulee olla
laadukasta ja ajantasaista.
Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tulee suunnata
voimavaroja, kun samaan aikaan huolehditaan nuorten mahdollisuudesta löytää ja päästä arvojaan
vastaavaan työhön. Merkitykselliseksi koettu työ vähentää työuupumuksen riskiä tulevaisuudessa.
Työllisyyttä edistävien toimien kehittäminen.
Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen. Etenkin NEET-nuorten määrän vähentämiseksi ja
heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen yhteiskunnassa tulee kiinnittää
enemmän huomiota ja etsiä keinoja, joilla puretaan osallisuuden esteitä ja sitä myöten vähennetään
eriarvoisuuden kasvua.
Tavoite 13: Ilmastotekoja. Nuorten tulee saada osallistua näkyvästi ja aktiivisesti ilmastotekoihin sekä
muihin ekologisen kestävyyskriisin haasteisiin.

Hankkeen tulokset
Treenaamo valmennuksiin osallistui 63 nuorta tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevaa
henkilöä.
Hankkeessa verkostoiduttiin monien eri toimijoiden kanssa:


Yrityksiä, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen toimintaan, oli 15, käytännön
toteutus toteutui 8 yrityksen kanssa.



3.sektorin eri toimijoita, keiden kanssa hankkeessa tehtiin yhteistyötä, oli 9. Toteutukseen asti
päästiin 7 eri toimijan kanssa.



Oppilaitos yhteistyötä tehtiin kahden eri toimijan kanssa, joista toinen toteutui käytännön
toteutuksena.



Hanke-yhteistyötä tehtiin neljän eri hankkeen kanssa.



Lisäksi hankkeessa oli mukana useita eri asiantuntijoita eri organisaatioista.

Hankkeessa luotiin neljän viikon ohjelmakalenteri mikä koostui 16 eri teemapäivästä. Teemapäivät
jaoteltiin seuraavanlaisesti:

Polkuja työelämään
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot
Osallisuus yhteiskunnassa

Hankkeessa tuotettiin nuoria mahdollisimman hyvin jatkossa palveleva osallistumistodistus, missä
kuvattiin ne tiedolliset ja taidolliset osaamisalueet, mitä nuori eri Treenaus-päivissä oli kehittänyt.
Hankkeessa luotiin konseptikäsikirja yhteiseksi työvälineeksi yhteistyökumppaneille, jotka ovat
kiinnostuneita kehittämään sekä omaa että asiakkaidensa ymmärrystä kestävästä kehityksestä sekä sen
tarjoamista tulevaisuuden

työmahdollisuuksista.

Konseptikäsikirja

hankkeen omilta sivuilta https://hankkeet.ekokumppanit.fi/treenaamo/

löytyy

myös

verkkoversiona

Tavoite ja toteuma
Suunniteltu

Toteutunut

Tavoitellut asiakkaat

50

63

Osallistunut vähintään 4 päivään

25

4

Retki- ja tutustumispäiviä

12

6

Workshopit

9

4

Livefoorumit

2

3

Teoriapäivät

49

15

Yhteisötapahtuma

0

1

Treenaus yhteistyökumppanille

4

7

Treenauksia yhteensä

76

36

Sisällöllisesti toteutuneet päivät jakautuivat siten, että:


Polkuja työelämään -päiviä järjestettiin yhteensä 14 kertaa



Kestävän kehityksen tiedot ja taidot päiviä järjestettiin yhteensä 13 kertaa



Osallisuus yhteiskunnassa päiviä järjestettiin yhteensä 7 kpl

Hankkeessa käytetyt metodit
Teemapäivissä hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia osallistavia ympäristökasvatuksen menetelmiä,
kuten kestävän kehityksen ja kiertotalouden pelejä, testejä, visailuja, videoita, luovaa taidetta ja
toiminnallisia harjoituksia. Päivissä hyödynnettiin myös paljon erilaisia teemakortteja, jotka virittivät
pohdintoja ja keskusteluja myös hankalilta tuntuvista asioista. Lisäksi päivien toteutuksissa
hyödynnettiin

livehaastatteluja,

workshoppeja,

livefoorumeja

sekä

järjestettiin

retkiä

ja

tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.
Teemapäivissä

korostui

yhdessä

oleminen,

osallistuminen

ja

tekeminen,

ilmastoahdistuksen

muuttaminen teoiksi ja toiminnaksi sekä positiivisen tulevaisuuskuvan luominen.
Valmennukset haluttiin pitää matalan kynnyksen toimintana ja siksi esim. osallistumismäärästä ei tehty
sitovaa vaatimusta. Sitovia ilmoittautumisia teemapäiviin pyydettiin ainoastaan niiltä päiviltä, joihin
tarvittiin kuljetusta ja mahdollisia evästarjoiluja. Kaikki osallistuminen oli nuorelle vapaaehtoista ja
maksutonta. Myös yhteistyökumppaneille tarjottu toiminta oli maksutonta.
Teemalliset päivät toistuivat kuukausittain ja näistä tiedotettiin hankkeen omilla sivuilla. Myös
ilmoittautuminen tapahtui hankesivujen kautta. Teemapäivien toistuvuus antoi nuorelle mahdollisuuden
osallistua myöhemmin saman aihepiirin päivään, jos jostain syystä osallistuminen ei onnistunut kuluvana
kuukautena. Vähintään neljään päivään osallistuneille nuorille laadittiin osallistumistodistukset, joissa
kuvattiin ne tiedolliset ja taidolliset osa-alueet, joita nuori oli teemapäivissä kartuttanut.

Mitä opimme?
Yksi merkittävimmistä haasteista hankkeessa oli sekä tavoittaa että saada hankkeen kohderyhmänä
olevat nuoret aktivoitumaan niin, että kiinnostus konkretisoitui toiminnaksi eli osallistumiseksi
teemapäivään. Vaikka nuoret kokisivat hankkeessa tarjotut aihealueet ja toiminnan kiinnostaviksi,
osallistumisen esteitä voi olla liian monia. Nämä esteet on ensin tunnistettava ja lisäksi löydettävä ne
keinot, joilla nuoren osallistumista toimintaan voidaan entisestään helpottaa. Oma ymmärryksemme
näistä eri haasteista karttui hankkeen edetessä, niin nuorten kanssa käytyjen keskustelujen kuin
yhteistyökumppaneilta saadun informaation myötä. Lisäksi ymmärryksemme kasvoi toimintakentästä ja
siitä, millaiset toimintatavat ovat kenties kaikista tehokkaimpia, kun tavoittelemme nuoria, jotka ovat
syrjäytymisuhan alla.
Nuoren, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, voi olla haastavaa verkostoitua. Treenaamopäivät tarjosivat
mahdollisuuden tavata muita nuoria, joilla on samoja kiinnostuksen kohteita. Hankkeen aikana
ymmärsimme, että nuoret tarvitsevat areenoita kohdata ja käydä keskusteluja kestävästä kehityksestä,
ilmastoahdistuksesta ja ympäristöongelmista.

Hanke avasi uusia väyliä ja mahdollisuuden osallistaa sekä tarjota ajankohtaista kestävän kehityksen
tietoa ja tekemistä myös niille nuorille, jotka ovat työelämän ja opiskelun ulkopuolella.
Hankkeen aikana huomasimme myös, että ne yhteistyökumppanit, jotka toimivat nuorten kanssa,
kaipaavat ajankohtaista ja kiinnostavalla tavalla esitettyä tietoa ja tekemistä kestävän kehityksen ja
kiertotalouden teemoista, oman toimintansa rinnalle ja tueksi. Juuri tätä Treenaamo-hanke pystyi
tarjoamaan heille.

