
2019 

                                   

 

Asua, työskennellä vai lähteä? Nuorison hyvinvointi ja elinkelpoisuus 

Arktisissa (jälki-) luonnonvarateollisissa kaupungeissa ja kunnissa 

Suomessa ja Venäjällä 
 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää uutta hyvinvoinnin teoriaa Arktisen nuorison asukkaista 

pohjoisissa kaupungeissa ja kunnissa, joissa teollisuudella on merkittävä rooli. Tämä 

yhdistetään laajempaan tavoitteeseen ymmärtää, mikä Arktisen kaupungin tai kunnan 

tekee elinkelpoiseksi nuorille. Alustava hypoteesi tässä hankkeessa oli, että Arktinen 

teollisuuskaupunki on elinkelpoinen paikka elää vain silloin, kun nuoret näkevät omien 

suunnitelmiensa ja unelmiensa toteutuvan. Vastaavasti pyrimme työssämme 

ymmärtämään, mitkä nämä suunnitelmat ja unelmat nuorten keskuudessa ovat ja mitä 

mahdollisuuksia kaupungit ja kunnat nuorille tarjoavat. 

 

Ensimmäisen vuoden aikana suomalais-venäläinen konsortio keskittyi tietojen keräämiseen. Tiimin 

jäsenet tekivät kenttätöitä kaikissa hankkeen kohteissamme Pohjois-Suomessa (Pyhäjoki, Kemijärvi, 

Kolari), Murmanskin alueella (Kirovsk / Apatity, Revda, Kovdor, Polyarnye Zory), Jakutiassa (Neryungryi, 

Aldan, Nizhnyi Kurannakh) ja Yamalissa (Novyi Urengoy). Venäläisen tiimin jäsenet kehittivät verkko-

kyselylomakkeen, jonka hankkeen nuoret ovat tähän mennessä täyttäneet Venäjän projekti-alueilla. 

Suomen osallistuvat kunnat ja kaupunki ovat ilmaisseet myös mielenkiintonsa kyselylomakkeella 

tehtävään tutkimukseen, joka on tällä hetkellä työn alla.  

 

Tulokset esittävät lukuisia eri näkökulmia, jotka ovat kaupunkien ja kuntien "työntötekijöitä" ja 

"vetotekijöitä" Suomen ja Venäjän hankepaikkakunnilla. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että sama asia 

voi toimia "työntötekijänä" yhdessä paikassa, kun se taas mainitaan "vetotekijänä" toisessa, joka ilmeni 

Pyhäjoen ja Kemijärven välisessä vertailussa Suomalaisella puolella ja Neryungryin ja Novyi Urengoy'n 

välillä Venäjän puolella. Esimerkiksi monet Suomalaisilla paikkakunnilla mainitsivat Pohjoisen 

elämänlaadun ja luonnon läheisyyden myönteisenä tekijänä hyvinvoinnille, kun taas venäläiset 

kumppanimme korostivat, että ankara ilmasto ja luonto estävät hyvän elämänlaadun kaupungissa. Toinen 

merkittävä ero Suomalaisten ja Venäläisten nuorten välillä on kollektiivisuuden taso. Venäläisissä 

tapauksissa havaitsemme, että ryhmät ja ryhmätyöskentelymahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä 

nuorison hyvinvoinnille Arktisissa kaupungeissa, kun taas Suomessa hyvinvointia kuvaillaan yksilötasolla.  

 

Käytännön taholla projektin tavoitteena on esittää ensimmäisiä tuloksia tieteellisissä julkaisuissa. Kentällä 

olevat kumppanimme ovat ilmaisseet kiinnostusta saada tuloksemme heille hyödyllisessä muodossa. 

Aiomme laatia Arktisen nuorten kestävyyden suuntaviivoja kumppaneiden kaupunkien ja kuntien 

päätöksentekijöille, joissa jaamme ymmärrettävällä kielellä vertailevat tuloksemme. Kenttätyö on 

osoittanut, että paikallinen kiinnostus hanketta kohtaan johtaa hyviin tutkimustuloksiin, mutta samalla 

hyödyntää paikallisten nuorten oman näkökulman esille tuontia kuntien ja kaupunkien nuorisotoimien 

johdossa. WOLLIE antaa tällä tavoin kaksinkertaisen kontribuution: yhteiskuntatieteiden kehittämiseen, 

sekä käytännön soveltamiseen kaupunkien ja kuntien tasolla. Vuoden 2019 Rovaniemen ´Arctic Spirit -

konferenssissa´ marraskuussa on erillinen sessio, jossa hankkeen aihepiiriä käsitellään kokonaisvaltaisesti.  
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