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 Nuoret taitajat lavalla, 8.1.2018 – 31.5.2019 

Tiivistelmä 

Hankkeen avulla luotiin toimijaverkosto jossa nuorten taide- ja kulttuuriharrastusryhmät, heidän ohjaajansa sekä paikka-

kunnan kulttuurialan yrittäjät tutustuivat toisiinsa.  Hankkeen aikana toteutettiin yksi  iso teatteriproduktio sekä 5 pie-

nempää produktiota. Hankkeen tuloksena yhteistyö eri harrasteryhmien välillä on lisääntynyt. Samoin yhteistyö yrittäjien 

ja nuorten toimijoiden kesken on lisääntynyt, myös yritysten välinen yhteistyö on saanut uusia toimintamuotoja. 

 

Hankkeen aikana luotiin konsepti, joka mahdollisti nuorten toiminnan yrittäjinä omien teatteri-, musikaali- tai perfor-

manssi esitysten toteuttamisessa. Hankkeen avulla luotiin toimijaverkosto jossa nuorten taide- ja kulttuuriharrastusryh-

mät, heidän ohjaajansa sekä paikkakunnan kulttuurialan yrittäjät toimivat yhdessä yrittäjinä. Hankkeen aikana toteutet-

tiin yksi iso teatteriproduktio sekä 5 pienempää produktiota. Hankkeen tuloksena yhteistyö eri harrasteryhmien välillä on 

lisääntynyt. Samoin yhteistyö yrittäjien ja nuorten toimijoiden kesken on lisääntynyt, myös yritysten välinen yhteistyö on 

saanut uusia toimintamuotoja. 

Hankkeeseen palkattiin teatterialan moniosaaja, jonka tehtävänä oli koota keskiasteen opiskelijoista sekä kulttuuri- ja 

taidealojen nuorista harrastajista ryhmä, jonka kanssa suunniteltiin projektin toteutus. Ryhmään tuli mukaan noin 40 

nuorta, joiden kiinnostuksen kohteena olivat kirjoittaminen, kuvaaminen, musiikki, teatteri, valo- ja äänitekniikka sekä 

tanssi. Nuoret olivat innostuneita saamastaan mahdollisuudesta toteuttaa kokonainen teatteriprojekti, ja he päättivät 

myös käsikirjoittaa koko teoksen itse. Aihepiiriksi he valitsivat teatteriklassikosta tutun tekstin ¿Macbeth¿, mutta halusi-

vat tuoda tekstin tähän päivään. 

Hankkeen aikana toteutettiin myös pienempiä pop up taidetyöpajoja eri teemoilla kuten mm. käsikirjoitus, lavastus, 

valosuunnittelu ja tekniikka, puvustus- ja maskit, markkinointi ja myynti. Näiden työpajojen ohjaamisessa ja nuorten 

osaamisen kartuttamisessa sekä verkostotoiminnan kehittämisessä merkittävässä roolissa olivat alueen pienet kulttuu-

rialan yritykset (5). 

Nuorille annettiin mahdollisuus tuottaa tapahtuma kokonaisuudessaan yrittäjämäisesti. 

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen 

1) Kalajoella on P-P eteläosan ja K-P:n monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta 

Talousarviotavoite: 

1)  Lapsia ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan 

2) Monipuolinen ympärivuotinen kulttuuri- ja urheilutapahtumatuotanto 

3) Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

Hankkeen tavoiteet:  

Hankkeen keskeinen tavoite oli luoda toimintamalli, joka kannustaa ja mahdollistaa nuorten osallistumisen paikkakunnan 

kulttuuri- ja taidetapahtumien toteuttamiseen ja tuottamiseen siten, että toiminta on jatkuvaa, säännöllistä sekä laajene-

vaa. Vakiintuneesta nuorten kulttuuritoiminnasta tulisi vetovoimatekijä nuorten valitessa keskiasteen opiskelupaikkaa 

sekä kannustin taide- ja kulttuurialan jatko-opintoihin. Hanke mahdollistaisi myös paikkakunnalla toimivien pienten kult-

tuurialan yrittäjien yhteistyön lisääntymisen sekä yrittäjien ja nuorten yhteistyön kasvun. 

 

Toimenpiteet 

Palkataan hankkeelle teatterialan ammattilainen joka kokoaa nuorten ryhmän ideoimaan toteutettavaa projektia ja siinä 

tehtäviä toimenpiteitä. 

Laaditaan yhdessä nuorten kanssa toteutusaikataulu. 

Kutsutaan koolle kulttuurialan yrittäjät ja toimijat sekä nuorten harrasteryhmien ohjaajat sekä edustajat organisaatioista 

kuulemaan tehtyä suunnitelmaa ja käynnistetään yhteistyö jonka tavoitteena on auttaa nuoria toteuttamaan laatimansa 

teatteriprojekti tai useampi projekti. 

Työpajojen ja work-shoppien järjestäminen sekä produktioiden tuottaminen ja toteuttaminen. 

Toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkuvuus hankkeen päätyttyä; vastuuorganisaatio sekä rahoitus 

Hankkeen päätavoite oli lasten ja nuorten poikkitaiteellisen toiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen siten, että nuorten 

aktiivisesta ja laadukkaasta kulttuuritoiminnasta kasvaisi Kalajoelle vetovoimatekijä. Tavoitteena oli myös nuorten ja pai-

kallisten kulttuurialan toimijoiden ja yrittäjien yhteistyöverkoston luominen. 

 

Hankkeeseen palkattiin teatterialan moniosaaja jonka tehtävänä oli koota keskiasteen opiskelijoista sekä kulttuuri- ja 

taidealojen nuorista harrastajista ryhmä jonka kanssa suunnitellaan projektin toteutus. 

Ryhmään tuli mukaan noin 40  ( kokohankkeessa 70 )nuorta, joiden kiinnostuksen kohteena olivat kirjoittaminen, kuvaa-

minen, musiikki, teatteri, valo- ja äänitekniikka sekä tanssi. Nuoret olivat innostuneita saamastaan mahdollisuudesta to-

teuttaa kokonainen teatteriprojekti, ja he päättivät myös käsikirjoittaa koko teoksen itse. Aihepiiriksi he valitsivat teatte-
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riklassikosta tutun tekstin ´Macbeth´, mutta halusivat tuoda tekstin tähän päivään. Tuotoksen aikana nousi esiin myös 

innostus pienempien produktioiden tuottamiseen ja hankkeen tuomaa osaamista hyödynnettiin mm. konserttien, tanssi-

näytösten. lasten teatterinäytösten tuottamiseen. 

 

Hankkeen aikana toteutettiin myös pienempiä pop up taidetyöpajoja eri teemoilla kuten mm. 

käsikirjoitus, lavastus, valosuunnittelu ja tekniikka, puvustus- ja maskit, markkinointi ja myynti.  

Näiden työpajojen ohjaamisessa ja nuorten osaamisen kartuttamisessa sekä verkostotoiminnan kehittämisessä merkittä-

vässä roolissa olivat alueen pienet kulttuurialan yritykset ja alan opettajat. Nuorille annettiin mahdollisuus tuottaa tapah-

tuma kokonaisuudessaan. 
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Tulokset ja resurssit,  Toimenpiteet aikataulun mukaan 

2018: 

• Nuorten ryhmän kokoaminen ja hankkeesta kertominen 

• Verkoston kokoaminen 

• Toimenpiteiden aikatauluttaminen 

• Käsikirjoitustyöpajat 

• Esiintymis- ja lavatekniikka work-shopit 

• Pienet produktiot 

• Projektin aikataulun tarkistus 

• Nuoret mukana opiskelemassa teatteritekniikkaa eri produktioissa 

• Käsikirjoituksen viimeistely ja harjoitukset 

• Lavasteworkshopit, Videoiden ja äänitehosteiden valmistus 

 
2019: 

• Mackbeth produktion viimeistely; esitysten toteutus 

• Verkoston jatkotyöskentelyn varmistaminen 

• Yhteistyöproduktioiden toteutus 

• Verkostoyhteistyönä  toteutetut produktiot  

• Verkoston toiminnan vahvistaminen 

• Raportointi ja hankkeen päättäminen 

 

Hankkeen tavoitteena oli aktivoida ja rohkaista nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan teatteriproduktioita  sekä luoda 

toimintaa tukeva verkosto jossa on mukana yrityksiä, yhdistyksiä sekä nuoria taide- ja kulttuurialojen harrastajia.  

Hankkeella on ollut merkittäviä ja monipuolisia vaikutuksia Kalajoen nuorten kulttuuripalveluiden ja kulttuuritoiminnan 

kehittymiselle ja vakiintumiselle. Nuorten omaa näkökulmaa ja aktiivisuutta toiminnan luomiseen on onnistuttu lisää-

mään, toimintatapa on todettu hyväksi ja toimivaksi. Alkuperäinen suunnitelma nuorten säännöllisestä ja vetovoimaisesta 

kulttuuritoiminnasta on muotoutunut hankeen aikana konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi jota hankkeen päätyttyä 

voidaan jatkaa luodun verkoston yhteistyönä. 

 

Kustannukset   Hyväksytty €, 8.1.2018 – 31.5.2019 Toteuma € 

 Palkat  18 685,33 19611,85 

Muut kulut 0 4706,84 

Laskennalliset yleiskustannukset, 24 %   4 484,47 4706,84 

Kustannukset yhteensä 23 169,80 29025.53 

Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla  23 169,80 29025,53 

Haettu / hyväksytty yhteensä:  23 169,80 29025,53 

Rahoitus    

Rieska-Leader ry /maaseuturahasto (90 %), josta 

Eu-osuus 8753,03 € 

Valtio 7 923,93 € 

Kuntaraha toimintaryhmältä 4 170,50 € 

20852,82 16681,96 
 
 

4170,5 

 Yksityinen, rahallinen osuus yhdistyksiltä, 10 % 2 316,98 1240,00 

  22092.46 
 

 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 

Kalajoen kaupunki, Kalajoki Akatemia, hyvinvointipalvelut 

Hankkeen johtaja Anne Mäki-Leppilampi, puh. 044-4691 546 
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Hankkeen vastuullinen toteuttaja Anita Ohtamaa, puh. 044-4691 874 

Kumppanit 

Kalajoella toimivat keskiasteen oppilaitokset,  Kalajoki Akatemian yksiköt, Virta-Sali, Kulttuurialan yritykset 

Teatteriyhdistykset 

 

 


