
 

Hankekuvaus ja kustannusarvio 
 
 
Nuoret ja ympäristötunteet:  kirjastot lievittämässä nuorten ilmastoahdistusta 
 

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hanke (2020-2021) on 

kartoittanut kirjastojen ympäristöteemaista toimintaa ja työmuotoja, jotka on 

toteutettu sekä nuorten vapaa-ajalla että kouluyhteistyössä. Kartoituksessa 

havaittiin, että kirjastot eivät ole ottaneet nuoria huomioon suunnitellessaan 

ympäristöön liittyviä tapahtumia tai muuta toimintaa eikä nuoria ole kutsuttu 

kirjastoihin toteuttamaan omia ympäristötapahtumia.  

Haettava hanke jatkaa tältä pohjalta. Hankkeessa tuetaan nuorten ilmastotoimintaa 

ja -tekoja tarjoamalla kirjastotila nuorten omille tapahtumille sekä mahdollisuus 

käsitellä ympäristötunteita turvallisessa ympäristössä luotettavaan ja asiantuntevaan 

tietoon pohjautuen. 

Hankkeessa halutaan testata ja kehittää ympäristö- ja ilmastotoimintaa nuorten 

kanssa siten, että nuoret itse saavat valita heitä kiinnostavat toimintatavat ja 

työmuodot. Nuoret kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia ja 

työpajoja yhdessä ohjaajien, kirjastoammattilaisten, asiantuntijoiden ja esiintyjien 

kanssa. Tällaisia tapahtumia voisivat olla esim. asiantuntija-tapaamiset tai 

tulevaisuuden hyvien ilmastomuistojen työpajat.  

Erityisesti hybriditilaisuuksien järjestämistä, livetapaamisia verkossa sekä 

verkkoaineistojen luomista tulisi kehittää. Toteutuksessa kirjastojen toimivat yhdessä 

nuorisotoimen sekä nuorten ilmastovaikuttajien ryhmien kanssa. Nuoria tavoitetaan 

mm. nuorisotoimen sekä olemassa olevien nuorten harrastus-, yhdistys- ja 

järjestöryhmien kautta. 

Tarkoituksena on tavoittaa hankkeessa 150  helsinkiläistä nuorta sekä tarjota 

toimintaan valmentavaa koulutusta 60 kirjaston henkilökunnasta. 

Hankkeessa luodaan konseptia, jota kirjastot ja kumppanit voivat jatkaa ja soveltaa. 

Hanke kouluttaa nuorten kanssa töitä tekeviä kirjastoammattilaisia.  

 

Kumppanien rooli 

- toiminnan pilotointi ja toiminnan tunnetuksi tekeminen 

- tapahtuminen ja työpajojen suunnittelu ja tilaisuuksien järjestäminen nuorten 

kanssa 

- toiminnan vakiinnuttaminen. 

 

 



Kohderyhmä 

Kohderyhmänä tavoitellaan 13-20 –vuotiaita nuoria ja järjestöjä, joissa nuoret 
toimivat.  

 

 

Yhteistyökumppanit tulosten jakamiseksi ja vakiinnuttamiseksi: 

Mikkelin kaupunki / Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanke 
Mikkelin seutukirjasto 
Oulun kaupunginkirjasto 
Turun kaupunginkirjasto 
 

Budjetti 

Henkilöstökulut: hankekoordinaattori (12 kk x 4100 euroa) 49 200 

Palvelujen ostot:  

- asiantuntijat, esiintyjät ja ohjaajat   20 000 

- graafinen työ      3 500 

- tiedotus ja someviestintä      3 500 

- käännökset       3 500 

Työpajojen ja tapahtumien materiaalit     5 500 

Koulutus       3 000 

Muut kulut (palkinnot, tarjoilut)     3 500 

    

Yleiskustannukset          700 

Yhteensä     92 400  

Hakemus jätetään ilman  omarahoitusosuutta.  


