Seuraavat suositukset sisältävät ajatuksia siitä, miten
pohjoiset yhteisöt voisivat entisestään parantaa
nuorten asukkaidensa hyvinvointia. Valitsemamme
parhaat käytännöt on kerätty seuraavilta
paikkakunnilta Suomesta ja Venäjältä:

Vetovoimainen
kunta pohjoisen
nuorille

Projektitutkijat ja paikalliset nuoret tapaavat hylätyllä rakennustyömaalla,
joka on yksi nuorten suosikki ajanviettopaikkoja (Lukas Alleman, 2019).

– Parhaita käytäntöjä
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Mopoauto paikallisen grillin “Kolari Burger” edustalla (Ria-Maria Adams, 2020).
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Suomen ja Venäjän pohjoisosien nuorten päätökseen lähteä
synnyinsijoiltaan vaikuttavat edelleen monet rakenteelliset tekijät, kuten
kouluttautumismahdollisuuksiin, työllistymiseen, palveluihin, vapaa-ajan
toimintaan ja liikkumiseen liittyvät ongelmat.

Oppaan suositukset perustuvat nuorten parissa tekemäämme
tutkimukseen Pohjois-Suomessa ja -Venäjällä sekä kyseisten
nuorten käsityksiin hyvinvoinnista ja hyvän elämän aineksista.

Toisaalta nuoret ovat tuoneet esille useita myönteisiä asioita, jotka
tekevät pohjoisessa elämisen houkuttelevaksi. Näihin kuuluvat puhdas
ja rauhallinen luonto, luontoharrastukset sekä elämisen helppous ja
mukavuus pienellä paikkakunnalla verrattuna suuriin kaupunkeihin.

Esittele pohjoisten kotipaikkakuntien
erityispiirteitä koulujen, opistojen ja yritysten
koulutustarjonnassa.

Kyseiset käytännöt kuvastavat
kummankin maan ja kunkin
paikkakunnan erityispiirteitä.

Esimerkkejä Suomesta: Maanlaajuinen (yliopistot): Kaikissa Suomen yliopistoissa voi opiskella etänä eri aineita
vaihtelevassa määrin. Jotkut nuoret Kolarissa, Kemijärvellä ja Pyhäjoella ovat päättäneet pysyä kotipaikkakunnallaan ja käydä yliopistokaupungissaan vain, kun se on
välttämätöntä.
Esimerkki Venäjältä: Maanlaajuinen (yliopistot ja teollisuusyritykset): Yliopistot tarjoavat mahdollisuuden etäopiskeluun yhteistyössä kaikkialla Venäjällä toimivien
teollisuusyritysten kanssa. Joillakin yrityksillä on joustava työaikajärjestelmä, joka sallii opiskelijoiden viettää
luento- ja tenttikaudet yliopistokaupungeissa.

Tarjoa mahdollisuus työssäoppimiseen
kaikilla toisen asteen koulutuksen jälkeisillä
tasoilla siten, että opiskelijat voitaisiin
opintojensa aikana ohjata työskentelemään
paikallisissa yrityksissä.
Jos mahdollista, kannusta paikallisia ammatillisia oppilaitoksia ja yrityksiä sopimaan koulutusyhteistyöstä
esimerkiksi paikallisten nuorten työllistämistakuun tai
-vastuun muodossa. Tämän avulla nuoriso voi jäädä
opiskelemaan tai tekemään työtä kotiseudullaan.
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Oppaan verkkoversio sisältää linkkejä,
joiden kautta saat lisätietoa oppaassa
mainituista esimerkeistä. Löydät oppaan täältä:
www.arcticcentre.org/youthwellbeing

Jaa tietoa etätyömahdollisuuksista sekä
opiskelumahdollisuuksista.
Jaa tietoa etätyömahdollisuuksista sekä opiskelumahdollisuuksista sellaisiin ammatteihin, joissa etätyöskentely
on mahdollista (esim. IT, markkinointi, muotoilu, verkkoyrittäjyys) niille nuorille, jotka mieluummin jäisivät kotipaikkakunnalleen kuin lähtisivät työn perässä muualle.

Esimerkkejä Suomesta: Maanlaajuinen (ammattikoulut):
Yritysten kanssa järjestetty työssäoppiminen kuuluu ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmaan. Työssäoppiminen voidaan suunnitella opiskelijan yksilöllisten
tarpeiden mukaan; Kolari (Lapin koulutuskeskus ja kunta): Osaajia alueelle -projekti kehittää joustavaa ja työpainotteista koulutusta ja työllistymispolkuja paikkakunnan
ja yksilöiden tarpeiden mukaan. Nuoret voivat oppia tai
opetella uudelleen ammatin, jolle on kunnassa kysyntää.

Paikallinen nuorisotilaisuus Kouterossa (Maksim Mugatin, 2018).

Kannusta yliopistotason
yhdistelmäetäopiskeluun siellä, missä ei ole
tarjolla korkeakouluopintoja.
Opiskelijat kirjautuvat yliopistoon muualla, mutta asuvat
ja työskentelevät kotipaikkakunnallaan. Opetus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmänä ja nuoret
matkustavat esim. puolivuosittain yliopistokaupunkeihin saamaan intensiiviopetusta. Täysin etänä tapahtuva
opiskelu on toinen mahdollisuus, mutta se ei ole yhtä
houkuttelevaa nuorille kuin yhdistelmäetäopiskelu, joka
tarjoaa mahdollisuuden kokea myös ison kaupungin
elämää. Yhdistelmämalli tarjoaisi tehokkaamman tavan
kannustaa nuoria pysymään pohjoisessa.

Tarkoituksena on jakaa tietoa paikallisen ilmaston ja ympäristön erityispiirteistä, paikallisista/alkuperäiselinkeinoista ja kulttuureista sekä kestävästä elämisestä pohjoisessa. Varusta pohjoiseen tulijat riittävillä tiedoilla ja
taidoilla heidän alkaessaan työskennellä alueella.

Kolarin Kansalaisopiston sirkusryhmien kevätnäytös (Ria-Maria Adams, 2019).

Tässä oppaassa pohditaan, mitä pohjoisen kaupungit ja
kunnat voisivat tarjota nuorille, jotta he pysyisivät tai palaisivat
kotipaikkakunnilleen ja asettuisivat niihin asumaan.
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Ylläpidä ja lisää alueellisia
kouluttautumismahdollisuuksia.
Koulutusmahdollisuudet pitävät syrjäiset yhteisöt elinvoimaisina ja edesauttavat nuorten pysymistä kotipaikkakunnillaan. Suomessa pienten lukioiden ja ammattikoulujen säilyttäminen ja ylläpito on tärkeää. Venäjällä
on erityisen tärkeäksi huolehtia molempien sukupuolten
mielenkiinnon kohteiden huomioimisesta koulutustarjonnassa sekä siitä, että koulutus ei vastaa pelkästään
teollisuuden tarpeisiin.

Kolari
Kemijärvi
Pyhäjoki
Koutero
Revda
Poljarnyje Zori
Kirovsk
Novyi Urengoi
Nerjungri
Nizhny Kuranakh
Tiksi

”Iron Will Team” (Tiksi) edistää nuorisotoimintaa ja terveellisiä elämäntapoja arktisessa kaupungissa.

Suosituksia opetuksen ja
koulutuksen toimijoille

Esimerkkejä Venäjältä: Kirovsk (Murmanskin arktisen
valtionyliopiston Kirovskin yksikkö); Koutero (polyteknillinen opisto): Työssäoppiminen mukaan lukien kaivostoiminta- ja matkailuopinnot, soveltavan tieteen taso;
Nizhny Kuranakh (Polyus Gold): Ammatillinen työharjoittelu- ja koulutusohjelma. Kaikissa esimerkeissä valmistuneet mitä luultavimmin saavat työpaikan yrityksestä,
jossa ovat harjoitelleet.

Polyus Goldin nuorisoseura Nizhnyi Kuranakhissa (Florian Stammler, 2018).

Suosituksia
kunnallisille ja kansalaistoimijoille
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Ota nuoret mukaan paikalliseen
päätöksentekoon.

Tue nuorten yrittäjyyttä.

Esimerkki Suomesta: Maanlaajuinen (kunnat): Nuorisovaltuuston toteuttaminen kaikissa kunnissa.

Anna tietoa eri mahdollisuuksista, tarjoa tukea ja/tai luo
alustoja, joilla nuoret yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä ja
jakaa ajatuksia, kokemuksia, yhteyksiä, palveluita jne.

Esimerkki Venäjältä: Koutero, Kirovsk, Nerjungri ja Novyi Urengoi (kunnat): Nuoria kannustetaan osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon ja julkisten tilojen
parantamiseen.

Esimerkki Suomesta: Pyhäjoki (Pyhäjoen lukio): Pyhäjoen yrityspainotteinen lukio edistää paikallista yrittäjyyttä esimerkiksi järjestämällä yrittäjämessut, jotka tuovat
paikkakunnalle ihmisiä kaikkialta Suomesta.

Järjestä tiloja, joissa nuoriso voi viettää aikaa.

Esimerkki Venäjältä: Koutero, Kirovsk, Nerjungri ja Novyi Urengoi (kunnat): Nuoria kannustetaan osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon ja julkisten tilojen
parantamiseen.

Nuorilla on tarve sekä sisä- että ulkotiloille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuudet voivat auttaa kyseisten tilojen järjestämisessä. Varsinkin Venäjällä kaivataan
lisää ajanviettotapoja, joihin ei liity tavoitteellisuutta. Nuorten parissa on kysyntää valvotuille mutta ilmaisille tiloilla,
joissa on mahdollista ”hengailla” sallivassa ilmapiirissä
(sohvia, pelejä ym.) ja seurustella vapaasti.

Ylläpidä paikkakunnan elinvoimaisuutta
tukemalla kulttuurielämän moninaisuutta.
järjestä konsertteja, festivaaleja ja muita nuoria kiinnostavia kulttuuritapahtumia. Tue nuorten aloitteita
järjestää tapahtumia itse, sillä aikuisten järjestämät tapahtumat eivät aina kiinnosta nuorempaa sukupolvea.
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Kemijärven nuorisotila (Ria-Maria Adams, 2018).

Nuori yrittäjä ,Tatiana, pyörittää menestyksekkäästi yksityistä
kielikoulua Poljarnye Zorissa (Lukas Alleman, 2019).
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Pyri houkuttelemaan paluu- ja uusia muuttajia.
Voi olla helpompaa saada ihmiset muuttamaan takaisin
kouluttautumisen jälkeen kuin estää nuoria muuttamasta
pois. Nuorten perheiden tukeminen ja olemalla houkutteleva asuinpaikka näiden silmissä voi muodostua pohjoisten kaupunkien vetonaulaksi. Paluumuuton houkuttelevuutta voi lisätä mainostamalla ja edistämällä esimerkiksi
paikallista turvallisuutta, pieniä ja tasokkaita kouluja, edullisia asuntoja, luontoa, viihtyisyyttä ja palveluita.
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Järjestä paikkakuntakohtaista neuvontaa ja
tukea nuorille.

Esimerkki Venäjältä: Novyi Urengoi (kunta): Paikkakuntakohtainen versio maanlaajuisesta 24/7 “luottamusten
puhelimista” (Telefon Doveriya) nuorille ja lapsille.

Esimerkkejä Suomesta: Pyhäjoki (Fennovoima): Paikallisten urheilualoitteiden sponsorointi. Yhtiön sponsoroimia harrastemahdollisuuksia pidetään yleisesti
positiivisena asiana; Kolari (Sport Resort Ylläs ja Ylläs
Ski Resort): Lahjoittavat kausikortin kaikille paikallisille esikoululaisille.
Esimerkki Venäjältä: Revda, Koutero, Kirovsk, Nizhny
Kuranakh ja Novyi Urengoi (paikalliset yritykset ja kunnat): Yritykset sponsoroivat nuorten harrastusmahdollisuuksia. Ilmaiset tai kohtuuhintaiset harrastuspaikat,
esimerkiksi kaivosyhtiöiden sponsoroimat urheilutilat,
koetaan erittäin positiiviseksi asiaksi kyseisillä paikkakunnilla; Tiksi: Nuorten organisoimat urheiluryhmät
ja taideryhmät, jotka hakevat itsenäisesti sponsoreja
toiminnalleen.

Luo nykyisen viranomaistarjonnan
lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksia, joilla pyritään ratkaisemaan
nuorisoon liittyviä ongelmia ja joihin
osallistuvat sekä valtio että yritykset.
Noudata näissä kumppanuuksissa sosiaalista vastuullisuutta, etenkin nuoria koskevissa projekteissa. Voit
esimerkiksi sponsoroida oleskelutiloja; päivittää julkisia tiloja niin, että ne houkuttelevat nuoria (skeittaus,
parkour ja kiipeily); sponsoroida juhlia, tapahtumia, harrastuksia ja kerhoja sekä tukea yhteisöaloitteita, taidehankkeita ja kulttuurihankkeita.
Esimerkki Suomesta: Pyhäjoki (Fennovoima ja Smartwind): Paikalliselle 4H-yhdistykselle sponsoroitiin
pehmiskone, jotta nuoret yrittäjät voivat ansaita rahaa
myymällä kesäisin jäätelöä.

Esimerkki Venäjältä: Novyi Urengoi (nuorisokeskus
“Nord”): Nuoret voivat opetella korjaamaan omat liikennevälineensä. Kilpa-ajosta kiinnostuneet voivat
harjoitella talon takana olevalla alueella (motocross,
moottorikelkkailu). Tarjolla on myös varastohalli niille,
joilla ei ole omaa autotallia sekä kuntosali, jossa voi
harjoitella kilpailuja varten.

Esimerkkejä Suomesta: Kolari, Pyhäjoki ja Kemijärvi
(kunnat): Nuorisokeskukset tarjoavat paikallisille nuorille
turvallisen paikan, jossa voi puhua nuorisotyöntekijöiden
kanssa; Maanlaajuinen (Mannerheimin lastensuojeluliitto): Nuorten puhelinpalvelu Nuorisopuhelin, johon nuoret
voivat soittaa nimettömänä avun saamiseksi.

Tarjontaa voi laajentaa yhteistyössä paikallisten yritysten
kanssa. Yhteisiä ulkoilma-aktiviteetteja, esimerkiksi yhteisiä pelejä, selviytymiskursseja, extreme-lajeja, suunnistusta, maastopyöräilyä jne., järjestämällä nuoret voidaan
saada kiinnostumaan omasta ympäristöstään.
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Harvaan asutuilla alueilla kulkemisen järjestäminen on
olennaista hyvän elämänlaadun kannalta. Mikäli julkista
liikennettä ei ole, tue nuorten mahdollisuuksia hankkia ja
ylläpitää omia kulkuneuvoja. Tue esimerkiksi sponsoroituja moottoripyörien, mönkijöiden, moottorikelkkojen ja
mopojen korjaamoja, joissa nuoret voivat oppia korjaamaan ajokkinsa itse tai hankkimaan korjausapua.

Kerää ja systematisoi tietoa myös olemassa olevista valtakunnallisista- ja etäpalveluista nuorten saataville.

Luo nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia,
esim. ilmaisia vapaa-ajanviettovaihtoehtoja.
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Esimerkkejä Suomesta: Pyhäjoki (Pyhäjoki MC Ry, Pyhäjoen seurakunta ja kunta): Moottoripajalla autetaan nuoria
mopojen huollossa ja jaetaan tärkeitä taitoja korjaukseen
liittyen sukupolvelta seuraavalle.

Esimerkkejä Suomesta: Pyhäjoki (kunta): Paikkakunnan
houkuttelevuutta lisätään rakentamalla uusi monitoimitalo; Kolari, Pyhäjoki ja Kemijävi (kunnat): Ulkoilmaharrastusmahdollisuuksien laajentaminen (maastopyöräreitit, kävely- ja hiihtoreitit, tulentekopaikat ja leikkipuistot).
Esimerkki Venäjältä: Revda (kunta), Koutero (EuroChem) ja Kirovsk (Phosagro): Erilaisia ohjelmia nuorten ammattilaisten ja perheiden houkuttelemiseksi ja
tukemiseksi. Tähän kuuluvat tuettu asuminen, uudelleensijoittuminen ja vapaa-ajan toiminta; Jakutia ja
Jamal (useita teollisuusyrityksiä): Edullisten asuntolainojen tarjoaminen nuorille perheille, mikä tukee itsenäisen elämän aloittamista opintojen jälkeen.

Tue nuorten liikkumista paikasta toiseen.

Suosituksia
yritystoimijoille

Esimerkki Venäjältä: Novyi Urengoi (Gazprom), Nizhny
Kuranakh (Polyus Gold), Kirovsk (Phosagro) ja Poljarnyje Zori (Rosatom): Yhtiöt sponsoroivat ilmaisia urheilutiloja yleiseen käyttöön.
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Mainosta avoimia työpaikkoja nuorille.
Tämä edesauttaa nuorten kiinnostumista paikallisista
työllistymismahdollisuuksista.
Esimerkki Suomesta: Pyhäjoki (Fennovoima): Vierailut
paikallisessa lukiossa kertomassa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.
Esimerkki Venäjältä: Kirovsk (Phosagro), Nizhny Kuranakh ja Aldan (Polyus Gold), Nerjungri (Yakutugol),
Novyi Urengoi (Gazprom, Rosneft), Poljarnyje Zori (Rosatom): Alueella toimiva yhtiö tekee yhteistyötä koulun
kanssa ja järjestää kursseja, joissa työntekijät kertovat
paikallisen päätoimialan perusteista nuorille. Niille, jotka
kiinnostuvat aiheesta, voidaan antaa lisäopetusta ja sen
jälkeen hankkia alan koulutuksen, minkä ansiosta siirtyminen yhtiön palvelukseen sujuu joustavasti.

4H yhdistyksen kesäkioski, jossa Fennovoiman ja Smartwindin
sponsoroima pehmiskone nuorten yritystoiminnan tukemiseksi,
Pyhäjoki (Ria-Maria Adams, 2018).
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Tue nuorten mahdollisuuksia saada kesätyötä.
Kesätyö on nuorille hyvä keino ansaita rahaa ja tutustua paikalliseen toimialaan.

Suosituksia
valtiollisille toimijoille
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Esimerkki Suomesta: Maanlaajuinen (alueen kunnat ja
kaupungit): Nuorten työllistymistä tuetaan kesätyösetelillä. Kunta maksaa työnantajalle kesätyösetelin suuruisen summan työntekijän palkasta.
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Barometrilla voidaan tarjota palveluja työnhakijoille,
antaa uraohjausta ja tukea työvoiman liikkuvuutta.
Sen avulla voidaan tunnistaa nousevia ammatteja,
todeta työvoiman vajeita ja suunnitella ammatillista
koulutusta ja uudelleenkoulutusta.

Esimerkki Venäjältä: Muurmanskin alue, Jamal, Jakutia (alueelliset työllisyyshallinnot): Barometr zanyatosti
ovat osa työllisyystoimen verkkopalveluita. Siellä voi
etsiä ammatteja, joiden osaajille on kysyntää sekä ammatteja, joiden osaajista on ylitarjontaa.
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Monissa arktisen Venäjän kaupungeissa rakennukset on maalattu kirkkailla väreillä
piristämään kaupunkien julkiasua, esimerkki Kirovskista (Lukas Alleman, 2019).

Esimerkki Suomesta: Maanlaajuinen (4H-järjestö): Yli
13-vuotiaat nuoret voivat perustaa haluamansa 4H-yrityksen paikallisen 4H-kerhon tuella.
Esimerkki Venäjältä: Muurmanskin alue (valtio): Tuetaan
pieniä yrityksiä antamalla startup-rahoitusta.
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Esimerkki Venäjältä: Revda (LGOK): Nuorisoaloitteen
pohjalta yhtiö ja kunta tarjoavat “toinen kerros”-nimisen
tilan ilmaiseksi ja kattavat myös muut yhteisökulut. Kyseessä on nuorten itseorganisoima aloite, joka ei liity yhtiöön, ja tila on avoin kaikille paikallisille asukkaille.

Kehitä mekanismeja nuorten ja lahjakkaiden
ammattilaisten tukemiseksi kohdistuen etenkin
sellaisiin taitoihin, joille on kunnassa kysyntää.
Barometrilla voidaan tarjota palveluja työnhakijoille,
antaa uraohjausta ja tukea työvoiman liikkuvuutta.
Sen avulla voidaan tunnistaa nousevia ammatteja,
todeta työvoiman vajeita ja suunnitella ammatillista
koulutusta ja uudelleenkoulutusta.

Esimerkki Suomesta: Lähes maanlaajuinen (Aluehallintovirasto): Etsivä nuorisotyö tukee alle 29-vuotiaita
nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä ilman koulutusta ja
työelämän ulkopuolelle.
Esimerkki Venäjältä: Alueellinen ja valtakunnallinen (Venäjän nuorisoasiain virasto): Paljon erilaisia ohjelmia, kohdennettuja stipendejä, nuorisofoorumeita jne. erityisesti
lahjakkaille nuorille. Tutkimuskohdepaikkakuntien nuoret
käyttivät menestyksekkäästi kyseisiä mahdollisuuksia.

Kehitä luovia aloja, jotka yhdistelevät
yrittäjyystaitoja ja kulttuurisia käytäntöjä.
Luova talous on uusi houkuttavuustekijä erityisesti
nuorten keskuudessa. Yritysten lisäksi tulisi tukea muitakin yksityisiä aloitteita.

Tue projekteja, jotka on kohdennettu esimerkiksi
syrjäytyneille nuorille sekä projekteja, joilla
tuetaan ja kehitetään lahjakkaita nuoria.

Esimerkki Venäjältä: Maanlaajuinen (valtio): Meneillään olevat ohjelmat, kuten “nuori opettaja” ja “maalaislääkäri”, tarjoavat nuorille asiantuntijoille ilmaista tai
tuettua asumista sekä muita taloudellisia kannusteita
muuttaa pohjoiseen asumaan.
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Tarjoa pohjoisia etuja: samat edut voivat sekä
rohkaista ihmisiä pysymään pohjoisessa että
muuttamaan pohjoiseen.
Esimerkki Suomesta: Esimerkiksi alhaisempi ajoneuvovero tai polttoaineen hinta pohjoisessa.

Nuorisoa juhlimassa veden äärellä Nerjungrissa
(Florian Stammler, 2018).

Pyhäjoen moottoripaja tarjoaa työpajan, jossa nuoret oppivat yhdessä korjaamaan omia kulkuneuvojaan (Ria-Maria Adams 2019).
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Esimerkki Suomesta: Maanlaajuinen (Ely-keskus, TE-palvelut, Työ- ja elinkeinoministeriö): Ammattibarometri on
suunniteltu tätä tarkoitusta varten.

Sijoita nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin
heidän kotipaikkakunnallaan.
Tarkista yhtiön sosiaalisen investoinnin linjaukset
nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. Voiko yhtiö parantaa paikallisten nuorten hyvinvointia siten, että kaikki
nuoret otetaan huomioon – esimerkiksi järjestämällä avoimen apurahan ohjelmia, joilla tuetaan nuorten
aloitteita? Kyseisillä toimilla voidaan edistää tasa-arvoa yhtiöissä työskentelevien ja työskentelemättömien
nuorten välillä (epätasa-arvo on erityisen suurta kaasuja ydinvoimateollisuudessa). Hyvinvointia tulisi edistää
yhteistyössä kunnan, nuorisovaltuuston, paikallisen
nuorisoparlamentin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Erään Nizhnyi Kuranakhissa asuvan nuoren sanoin:
“Parempi kun eivät hankkisi kaupunkiin superstaraa
konsertoimaan, vaan pyörittäisivät mieluummin nuorisotilaa vuoden ajan.”

Ota käyttöön ammattibarometri.

Esimerkkejä Venäjältä: Maanlaajuinen (valtio ja aluehallinto): Erilaisten etujen tarjoaminen pohjoisessa
asuville ihmisille on yleinen tapa: alhaisempi verotus,
palkanlisät, työntekijöiden ilmainen matka etelään kerran vuodessa, edulliset asuntolainat, varhaisempi eläkeikä täydellä eläkkeellä jne. Eläkkeen määrä on suurempi pohjoisessa kuin muualla.

Lopuksi

Kiitokset

Suomalais-venäläisen tutkimusprojektin Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa
Suomessa ja Venäjällä (AKA No. 314471 and RFBR No. 1859-11001) lopputuotos.

Hallinto: Nerjungri, Nizhny Kuranakh, Novyi Urengoi, Kemijärvi, Kirovsk, Kolari,
Koutero, Poljarnyje Zori, Pyhäjoki ja Revda.

Koillisen federaatioyliopiston Nerjungrin haara (Nerjungri), Pohjoisen valtiollinen
ammattikoulu (Lovozero/Revda) ja Polyarnye Zorin energia ammattikoulu.

Teollisuus: Boreal Bioref (Kemijärvi), Fennovoima (Pyhäjoki), EuroChem
(Koutero), Gazprom (Novyi Urengoi), Kolmar (Nerjungri), LGOK (Revda), Phosagro
(Kirovsk/Apatiitti), Polyus Gold (Nizhny Kuranakh), Rosatom (Poljarnyje Zori) ja
Yakutugol (Nerjungri).

Kansalaisyhteiskunta: Art-cinema Powder (Kirovsk), Nuorten innovatiivisen
luovuuden keskus (Nerjungri), kirkon nuorisoryhmät (Kemijärvi, Pyhäjoki),
IWT (Tiksi), Soveltavan sosiaalitekniikan laboratorio (Nerjungri), Moottoripaja
(Pyhäjoki), Pyhäjoen nuorisoseuran valistustalo (Valikkari), “Vtoroj etazh” (“toinen
kerros”) nuorisoaloite (Revda), Nuorten sosiaalikeskus (Apatiitti), nuorisokeskukset
ja niiden työntekijät (Kolari, Pyhäjoki ja Kemijärvi), nuorisokeskus ”Nord” (Novyi
Urengoi) ja nuorisokansalaisjärjestö Prityazhenie (Koutero).

Tekijät: Adams, R-M.; Allemann, L; Bolotova, A.; Ivanova, A.; Komu, T.; Pitukhina, M;
Simakova, A. & Stammler, F., yhteistyössä paikallisten nuorten kanssa.
Projektitutkijat: Koillinen federaatioyliopisto (Ivanova, A., Oglezneva, T.),
Petroskoin valtionyliopisto (Pitkuhina, M. & Simakova, A.), Helsingin yliopisto
(Bolotova, A.; Kulmala, M. & Tynkkynen, V-P.) ja Lapin yliopisto (Adams, R-M.;
Allemann, L.; Joona, T.; Komu, T. & Stammler, F.).

Oppilaitokset: Gazprom ammattikoulu (Novyi Urengoi), Murmanskin arktisen
valtion yliopiston Kirovskin haara (Kirovsk), lukiot (Kemijärvi, Kolari ja Pyhäjoki),

