
 

    
 
  
MULTICULTURAL MINDSET 
- Maaseudun nuorten kansainvälisen ajattelutavan laajentaminen 
 

Tiivistelmä ja tausta 
Hankkeessa lavennetaan  maaseudun nuorten ajattelutapaa kansainvälisyyttä kohtaan. Hankkeeseen palkataan 
kansainvälisyysohjaaja, joka järjestää työpajoja, tapahtumia, kulttuuriklubeja jne. Kansainvälisyysohjaaja on mukana myös vieraili-
jana eri yhteistyökumppaneiden perustoiminnassa kuten partion ja 4H:n viikoittaisissa kerhoissa ja tapahtumissa sekä oppilaitosten 
harraste- ja vapaa-aikatoiminnoissa. 
 
Toteutusaika: 01.05.2021 - 30.04.2023 
 

Tavoite 
Hankkeella lavennetaan maaseudun nuorison ajattelutavan kansainvälisyyttä, tavoitteena nuorten luonteva kanssakäyminen eri 
kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien nuorten kanssa, tietynlainen kansainvälinen "mindset" johon kuuluu terve uteliaisuus sekä roh-
keus osallistua keskusteluun ja yhteiseen tekemiseen. Hankkeessa tarjotaan nuorille mahdollisuutta laajentaa kielitaitoaan vapaa-
ajallaan, mahdollistetaan useammalle nuorelle koulutustaustasta huolimatta kansainväliset kontaktit, mahdolllisuus avartaa ajattelu-
tapaa ja rohkaistaan uusiin kontakteihin eri tavoilla (virtuaalisesti, kasvokkain) ja sitä kautta laajennetaan heidän ammatillisia val-
miuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Hankkeessa toteutetaan kulttuurista vaihtoa, jonka avulla vähennetään syrjintää ja 
edistetään toleranssia. Hankkeella tavoitellaan alueen nuorten tasa-arvoisuuttaa kansainvälisen ajattelutavan omaksumiseksi. 
 
Toimenpiteet:  
Hankkeen kansainvälisyysohjaajat järjestävät työpajoja, tapahtumia, kulttuuriklubeja sekä organisoivat yhteisiä kansainvälisen toi-
minnan suunnittelutapahtumia nuorten kanssa toimivien organisaatioiden toimijoiden ja nuorten itsensä kanssa nuorten kansainvä-
lisen ajattelutavan laajentamiseksi. 
1. Etsitään nuoria eri kiinnostuksenkohteista ja luodaan heidän kanssaan suunnitelma kansainvälisen näkemyksen 
laajentamiseksi ja keinoiksi miten saadaan kontakteja. Organisoidaan nuorten kansainvälistä tiedonvaihtoa edistäviä 
teemoittaisia työpajoja, esim. ilmasto, urheilu, käsityö, harrastukset, vastaaviin ryhmiin Euroopassa eri kanavien kautta sekä 
kokeillaan virtuaalitapaamisia, -esittelyitä, -kohtaamoja heidän kanssaan 
2. Kotikansainvälistymisen työpajat, joissa hyödynnetään nuorten uteliaisuutta vertaisryhmien elämäntapaan toisessa maassa. 
3. Työpajoissa voidaan myös pohtia mitä voidaan oppia kansainvälisestä tavasta toimia ja mitä annettavaa meillä on heille 
4. Monikulttuurisia kulttuuriklubeja järjestetään koulupäivän jälkeen tai iltaisin, joissa kulttuuria lähestytään keskustellen sen 
ilmentymistä, käyttäen pelejä, videoita, musiikkia, taidetta, kokeillaan teema-alueen "keittiötä" ruuanlaitossa. 
5. Järjestää monikulttuurisia pieniä paikallisia tapahtumia, sekä muutamia isompia tapahtumia kerran vuodessa, isommat 
tapahtumat Hiekkasärkät- arenalla, selvitetään mahdollisuudet kansainvälisyysleireihin ja pilotoidaan käytännössä . 
Järjestetään kansainvälisiä työpajoja myös kesällä ja kesä- ja muilla lomaleireillä, teemoina esim. kansainvälinen kulttuuri, eri 
maiden leikkejä ja pelejä, löytöretki eri maiden kulttuureihin ( seikkailurata) ja käsityöt ja askartelu 
6. Hankkeessa luodaan nuorten kansainvälistymistä edistävä virtuaalinen alusta, chat tai sivusto, discord (pelaavat nuoret), 
7. Etsitään partneri Euroopasta, joka tekee sisarhankkeen, luodaan kontakteja eurooppalaisiin nuoriin 
8. Opintomatka hankkeen loppupuolella kumppanimaahan ja virtuaalinen näyttely tuloksista 
 
Tulos:  
Hankkeen aikana hankkeen toimiin osallistuu 200 nuorta sekä tapahtumiin että tilaisuuksiin n. 900 henkilöä ja heidän lisäkseen  
osallistujissa ovat nuorisotoimijat. Yhteensä 1100 osallistujaa, talkootyötä 334 tuntia. 
 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen rahoittaja  Rieska-Leader ry ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuntarahoitusosuus 10 % menee hankkeelle Rieska-
Leaderin kautta. Talkootyön osuus on 4895,16 €.  
 
Vastuuorganisaatio 
Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kalajoki Akatemia.  Hankkeen johtaja on Sivistysjohtaja Tiina Kangas, yhteyshenkilö on 
palvelualuevastaava Juha Isolehto.  
 
Yhteistyökumppanit ovat:  
Rieska Leader Youth Rural- hanke, Kalajoen ESC vapaaehtoiset. Kalajoki akatemian ja opetuspalveluiden International clubs, nuo-
risopalvelut sekä Jelppi – verkko, Lukio (international studies and language lessons) sekä  nuorisojärjestöt ( 4H, partio), Jedu ja  
KKRO. 
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