Toimintaraportti vuodelta 2015
OmaPaja. Nuoret ja sosiaaliset innovaatiot
Liisa Häikiö/ YKY/ Tampereen yliopisto
Mitä on saatu aikaan ja miten tulokset edistävät hankesuunnitelmaa?
Hankkeen tehtävänä oli tukea nuorten omaehtoista osallistumista ja sosiaalisten innovaatioiden
luomista toimintatutkimuksen keinoin. Samalla on ollut mahdollista tutkia ainutlaatuisella tavalla
sitä, miten nuorten omaehtoinen osallistuminen työhön, koulutukseen ja harrastuksiin tähtäävän
toiminnan kehittämisessä ja palvelusuunnittelussa toteutuu sekä sitä, millaisia palvelu- ja
toimintaratkaisuja on tästä lähtökohdasta mielekästä tavoitella.
Hankkeen toisen toteuttamisvuoden aikana jatkoimme toimintatutkimuksellista työtä, mutta myös
kerättyjen kokemusten ja aineiston analyysiin. Toteutimme neljän nuoren haastattelut tammihelmikuun aikana. Samanaikaisesti teimme hankesuunnittelua Tampereen kaupungin ja
kansalaisjärjestöjen kanssa. Nuorten kahvilan ja moottoripajan toteuttamiseksi avustimme käytännön
toimijoita ESR-hakemuksen muotoilussa. Hanke ei saanut rahoitusta, eikä varsinaista toimintaa
päästy aloittamaan. Nuorten kanssa pidimme päätösleirin päätösleiri 15.-16.8.2015 Lempäälässä,
nuoret järjestivät popup –vohvelikahvilan Tuunataan Tesoma –tapahtumassa. Yhteistyö heidän
kanssaan päättyi pikkujouluihin Tesomalla, jotka järjestimme yhteistyössä etsivän nuorisotyön
kanssa.
Keväällä OmaPaja –hanke osallistui OMA –tutkimusryhmän järjestämään kirjoitusretriittiin Turun
yliopiston tutkimuslaitoksella Seilissä 19.-24.4.2015. Hankkeen tuloksia esiteltiin ESA:n konferenssi
Prahassa 25.-28.8.1015 työryhmässä Youth and Generation, RN30 aiheella ”Young people’s
experiences on scarce financial resources” ja nuorisotutkimuspäivillä Tampereella 12.-13.11.2015.
Nuorisotutkimuspäivillä järjestimme työryhmän Nuorten osallisuutta vahvistavista palveluista. Yrjö
Kallinen piti esitelmän Omapaja: nuoret palvelujen suunnittelijoina. Samassa yhteydessä julkaistiin
OmaPaja ja OmaVerkko –hankkeiden yhteistyössä toteutettu posteriraportti Nuorten osallisuus ja
tulevaisuuden palvelut. Lisäksi järjestimme OmaVerkon ja OmaPajan Osallisuus ja eriarvoisuus
kaupungissa -loppuseminaarin 26.11.2015. Kallinen piti esitelmän Syrjässä olevien nuorten
osallisuus yhteistyössä Lina van Aerschotin kanssa. Seminaarissa alustuksen pitivät myös prof. Koen
Hermans (Centre for Sociological Research, KU Leuven, Belgia), ass. prof. Wojciech Woźnia
(University of Lodz) ja hankekoordinaattori Hanna Dhalmann (ARA). Hankkeesta ilmestyi esittely
niin ARAn tiedotteessa kuin YKYn tiedotuslehdessäkin. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 3 kertaa.
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Van Aerschot, Lina & Snellman, Karita & Häikiö, Liisa & Kallinen Yrjö (2016) ”Se raha-asia on
ongelma, mutta muuten ei oo hirveemmin huolii” – lähiössä asuvien nuorten käsityksiä
pienituloisuuden merkityksistä. Yhteiskuntapolitiikka, hyväksytty julkaistavaksi.

Hankkeesta julkaistaan näiden ohella artikkelit kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä ja
kotimaisessa kokoomateoksessa Yrjö Kallisen ja Liisa Häikiön yhteistyössä. Molemmista on
käsikirjoitus.

Kuinka myönnetty avustus on käytetty?
Hankkeen budjetti on toteutunut suunnitellulla tavalla vuoden 2015 osalta, tarkka kustannusseuranta
on lähetetty erillisenä liitteenä.
Vuoden 2015 kokonaiskustannus oli 67 800 euroa, mikä merkitsi sitä, että noin 3400 euroa hankkeelle
budjetoiduista varoista jäi käyttämättä. Tutkimushankkeen kustannukset ovat pääosin muodostuneet
hankkeen tutkijan, Yrjö Kallisen palkkakuluista ja Tampereen yliopiston yleiskustannuksista.
Sairasloman vuoksi muut OMAryhmän tutkijat (Suvi Karhu ja Karita Snellman) turvasivat hankkeen
etenemisen aikataulussa ja heidän palkkansa on tältä osin katettu OmaPaja –hankkeen rahoituksesta.
Muita kuluja ovat olleet nuorten osallistumiseen liittyvät kulut, konferensseihin liittyvät matkakulut
sekä posteriraportin tekemiseen liittyvät kulut (painokulut ja taiteilijoiden kulut).
Hankkeen johtaja, Liisa Häikiö on osallistunut hankkeen toteuttamiseen yliopiston varoista rahoitetun
työtehtävän puitteissa ilman erillistä palkkaa tai korvausta (n. 10% työajasta). Tätä työosuutta ei ole
sisällytetty hankkeen kokonaiskustannukseen ja haettavaan avustussummaan, vaan Tampereen
yliopisto kattaa sen kokonaan.

