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Ristinen, Tiinu  
Savontie 18, 19650 Joutsa 
p. +358 40 509 7907 
joutsan4h@keskisuomen4h-piiri.fi 
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Toiminnanjohtaja  
Seppälä, Tiina  
Pohvintie 1 B 6, 19650 Joutsa 
p. +358 40 755 5115 
tiina.seppala@pp3.inet.fi  
ikä: 34

Matkaohjelma: 
 
Tiistai 17.10.2006 MATKAPÄIVÄ 
klo 12.15  Lähtö Joutsasta kahdella autolla kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. 
klo 14.50 Lähtöselvitys kentällä, Saara liittyi joukkoomme vasta kentällä. 
klo 16.40 Konetta lastataan ja tapaamme Äetsän ryhmän ensimmäistä kertaa lähtöportilla. 
klo 18.00 Paikallista aikaa perillä Prahassa, jossa meitä odotti bussi kohti Vlasimia. 
klo 20.00 Perillä Vlasimissa ja majoittautuminen Sport-hotellilla. Kuljeskelimme kylällä ja kävimme 

syömässä illallista itämaisessa ravintolassa. 
 



Keskiviikko 18.10.2006 HANKEPÄIVÄ 
klo 8.00 Monika Brendova ja Petr Hienl hakivat meidät hotellilta kiertämään ”MAS Krajina Srdce” 

toimintaryhmän alueelle. Liikuimme kahdella henkilöautolla. 
klo 8.30 Saavuimme Selmberkin linnan raunioille ja metsänvartijan talolle, jossa tapasimme Monikan 

työtoverin Michal Arnostin, jolla oli esittää monenlaisia yhteistyöehdotuksia 
Maaseutukehitykselle. Saimme tutustua tiloihin, joissa olisi mahdollista toteuttaa nuorison 
ryhmävaihto kesällä 2007. Sovimme paikallisen seuran edustajan, Tiinun ja Monikan kanssa 
vaihdon ajankohdaksi 4.-14.8.2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klo 10.00 Muut jatkoivat kohti paikallista peruskoulua Mlada Vozicen kylässä ja Tiina jäi neuvottelemaan 

yhä yhteistyömahdollisuuksista Michalin kanssa. Ehdotuksina olivat: 
1) metsäaiheinen seminaari Tshekissä, Suomesta 10-20 osallistujaa 
2) paikallisten metsästäjien vaihtoa, sekä hanke että turistipohjalta 
3) koulujen sähköpostikirjeenvaihtoa, Suomesta etsitään partnerikouluja  

klo 10.20 Mlada Vozicen peruskoulun rehtori tutustutti meidät 
koulun tiloihin, mm. liikuntasaliin, puutyöluokkaan ja 
uuteen atk-luokkaan, jossa oppilaat tekevät 
verkkotehtäviä. Osallistuimme myös viimeisen luokan 
englannin tunnille, jossa esittelimme Suomea 
englanniksi power point esityksen avulla, lauloimme 
suomeksi Maammelaulun, jaoimme oppilaille 
suomalaista salmiakkia ja jututimme oppilaita 
englanniksi. Osa oppilaista puhui jonkin verran 
englantia, mutta välillä vastassamme oli kielimuuri. 
Olimme paikallinen nähtävyys hetken ajan, kun 
poistuimme koulun tiloista välitunnin aikana. 

klo 11.45 Tapasimme Mlada Vozicen kunnan edustajan, joka on 
myös ”MAS Krajina Srdce”  -toimintaryhmän 
puheenjohtaja. Hän kertoi, että kuntayhteistyötä oli 
joskus yritetty aloittaa ulkomaille, mutta se oli ajan 
myötä tyrehtynyt. Tulevaisuudessa heillä voisi olla 
innostusta kuntayhteistyöhön jonkin alueemme 
kunnan kanssa, mikäli kiinnostusta ja sopivia yhteisiä 
teemoja löytyy. Mlada Vozicen kunnassa on 2 800 
asukasta, pari suurta työllistävää tehdasta 
(muovituotteet, patjat ja metallinjalostusta) ja 
maataloutta.  

klo 12.00 Tutustuimme LEADER CZ varoin rahoitettuihin projekteihin: 
1) Muovipullojen jäteasema, Mlada Vozice 
Hankkeella oli hankittu jäteasemalle pullojen pakkaamiseen käytettävä puristin ja keräilyyn 
käytettävä kuorma-auto. Jäteaseman kuluista ja palkatusta henkilökunnasta huolehtii kunta. 



Tshekissä muovipullojätettä syntyy paljon, koska vesi- ja virvoitusjuomapullot eivät ole 
kierrätettäviä.  
 

 
 

2) Polttoainetta hakkuujätteestä, Smilovy hory 
Biomassan hyödyntäminen energiantuotannossa ei ole kovin yleistä Mlada Vozicen alueella, tai 
ylipäätään Tshekissä. Kotitaloudet polttavat paljon hiiltä ja sen saatoimme aistia sekä silmin 
että nenällämme päivän mittaan. Monet kylät sijaitsivat kattilamaisissa laaksoissa viljeltyjen tai 
metsäisten mäkien juurella, jolloin hiilenpoltosta syntynyt savusumu jäi leijumaan pitkiksikin 
ajoiksi kylien ylle.  
 
Pienessä Smilovy horyn vuoristokylässä oli 
hankevaroin ostettu haketin, jolla puistojen- ja 
metsänhoidossa syntynyttä jätettä voidaan 
hakettaa.  Vanhalle koululle oltiin hankkimassa 
haketta polttava uuni, jonka lämmittämiseen 
haketta tullaan jatkossa käyttämään. Näissä 
asioissa meillä suomalaisilla olisi erittäin paljon 
annettavaa sekä bioenergiaosaamisen että 
laitteiden valmistamisen näkökulmasta. Kylällä oli 
toteutettu myös lasten liikunta- ja leikkipaikka 
hankevaroin. 

klo 15.00 Palasimme takaisin Vlasimiin ja osallistuimme 
seminaarin avaavaan ”Jouney along Europe” -
tapahtumaan, jossa esiteltiin toiminnallisissa 
esittelypisteissä jokainen osallistujamaa. Suomen 
ryhmästä keskisuomalaiset esittelivät Suomea 
kokoamansa power point esityksen avulla ja 
pirkanmaalaiset pitivät osallistujille Suomi -aiheisen 
tietokilpailun. Jaoimme osallistujille Suomen kartat  
sekä pienet Suomen lipulla varustetut pyykkipojat ja 
maistiaisiksi annoimme salmiakkia (josta moni ei kyllä pitänyt).  

klo 18.30 Buffet illallinen ja seminaarin avaus. 
 
Torstai 19.10.2006 SEMINAARIPÄIVÄ 
klo 7.30 Aamupala hotellilla. Teetä, leipää ja leikkeleitä. 
klo 9.00 Seminaarin avaus ja ohjelman esittely. 
klo 9.30  Projektiesittelyt: 

1) Jan Florian (Czech Republic) – “Young Ideas for West Bohemia” 
2) Jan Kořista (Czech Republic) – “Children and Youth have enhanced the look of Lysá nad 

Labem” 
3) Magdaléna Pazderová (Czech Republic) –“Get trees back to the nature!“ 
4) Philipp Päcklar (Austria) – “The “Founders Centre” – a way to foster start-up firms” 



klo 10.40 Kahvitauko 
klo 11.00 Projektiesittelyt:  

5) Presentation (Finland) – “Students – a part of Municipality of Äetsä” 
6) Jozef Krabáč (Slovakia)– “Activities of the Civic association - Youth Association in Prečín” 
7) Lenka Berová (Slovakia) – “The Demographic Development of the Bošáčka Micro-Region“ 

klo 12.20 Jakaantuminen ryhmätöihin, aamupäivän aiheiden mukaan. 
klo 17.15 Ryhmätöiden tulosten esittelyt. 
klo 20.00 Vierailu Czech Sternberk linnassa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perjantai 20.10.2006 SEMINAARIPÄIVÄ 
klo 7.30 Aamupala hotellilla. Teetä, leipää ja leikkeleitä. 
klo 9.00 Edellisen päivän yhteenveto ja tämän päivän avaus. 
klo 9.30  Projektiesittelyt: 

8) Anna Brzeska (Poland) – “Project 3xNew City” 
9) Mária Straková (Slovakia) – “Usage of European Structural Funds in a Chosen Village” 

klo 10.30 Ohjattua keskustelua maaseudun ongelmista, Keski-Böömin kuvernööri Petr Bendl 
klo 12.00 YOUTH agency’s consultant (Czech Republic) – “Introduction to functioning and programme of 

the YOUTH agency” 
klo 12.30 Jos Ubels, Ruurd-Jelle van de Leij (The Netherlands) – “Exchange programme in summer 2007 

in Holland” 
klo 13.00 Presentation of the planned project (Czech Republic) – proposal of a structure of a website for 

exchange of European youth’s experiences 
klo 13.30 Jakautuminen ryhmiin ja ryhmätyöt aamupäivän aiheista. 
klo 17.15  Seminaarin päätös. 
klo 20.30 Ohjelmaa ja kansainvälistä sosiaalista kanssakäymistä, paikallinen bändi UNISONO esiintyi. 
 
Lauantai 21.10.2006 MATKAPÄIVÄ 
klo 8.30 Aamupala hotellilla. Viimehetken säätämiset hotellin maksun kanssa. 
klo 9.30 Starttasimme bussilla kohti lentokenttää. 
klo 12.35 Lento myöhässä puoli tuntia, pääsimme lähtemään myöhässä. 
klo 19.00 Perillä Joutsassa. 
 
Nuorten palaute seminaarista: 
Miten matka yleisesti ottaen onnistui? Arvioi asteikolla 4-10:  
8,5/8+/9-/8+/8,5/9/9 eli keskiarvo noin 8,6 
Mikä oli parasta matkassa? 
Ihmiset, ystävät, yhdessäolo, ohjelma, uudet kontaktit, ryhmätyöt, kulttuuri ja uudet projekti-ideat 
Mikä jäi harmittamaan? 

- Kiireinen aikataulu keskiviikkona, ei ehditty myöskään Prahaan 
- ei nähnyt paikkoja paremmin 



- välillä kiireinen aikataulu 
- ettei Suomen ryhmät ryhmääntyneet kovin hyvin 
- tshekkiläisten englanninkielen taito, kielimuurit 
- ei ehditty shoppailemaan 
- oli vaikea keskittyä kuuntelemaan käännöksiä, kun käännettävän mikki oli niin isolla 

Voisiko vastaavanlaisen seminaarin järjestää meillä? 7 x kyllä, se olisi tosi cool! 
Jos järjestettäisiin, osallistuisitko järjestelyihin? 7 x kyllä 
Mitä olisit valmis tekemään järjestelyjen puitteissa? 

- ohjelman suunnittelua, kertoa Suomesta 
- riippuu mitä tarvittaisiin 
- organisointi ja käytännön järjestelyt 

Pystytkö hyödyntämään jotain täällä oppimaasi myöhemmin jossain? 
- oppimiani leikkejä, saamiani ihmissuhteita 
- kyllä toivon mukaan, en vielä tiedä miten 
- ideoita omiin projekteihin 
- enpä usko, uusia kavereita 
- yhteistyöprojektien muodossa kyllä 

 
Matkalta mukaan jääneet yhteistyöehdotukset: 

1) Metsäseminaari Tshekissä: 
- valmis ohjelmarunko olemassa, asiantuntijoita yliopistolta ym. 
- paikkana Chotovinyn linna, Suomesta 10-20 henkeä, Tshekin ohjelman hinta noin 200 €/henkilö 
- 2 päivää seminaaria ja 2 päivää tutustumista alueeseen ja erilaisiin kohteisiin 
- selvitä löytyykö meiltä kiinnostuneita lähtijöitä, kannattaako järjestää 

2) Metsästäjien vaihtoa 
- tshekit ovat kiinnostuneita metsästyksestä Suomessa (erityisesti hirvi ja valkohäntäpeura) 
- kahdenlaisia metsästäjiä: ne joilla on varaa maksaa kaikesta itse ja vähän köyhemmät 
- voisi olla kahden tyyppistä toimintaa: kaupallista turismia ja hankkeella tehtäviä 

opintomatkoja tai vaihtotoimintaa 
- selvitä löytyykö vastaanottavaa seuraa/yritystä alueeltamme 5 hengelle tänä syksynä 
- selvitä myös voivatko jatkaa toimintaa tulevaisuudessa 

3) Koulujen sähköpostikirjeenvaihtoa 
- 10-15 vuotiaat oppilaat kyläkouluilla sähköpostivaihtoon tshekkiläisen koulun kanssa 
- aluksi sähköpostikirjeenvaihtoa, myöhemmin ehkä myös vaihtoprojekti 
- tshekkiläisten lasten kielitaito ei ole kovin hyvä, joten tarvitsevat opettajan apua koko luokan 

yhteisen kirjeen kirjoittamisessa 
- selvitä löytyykö asiasta kiinnostuneita kouluja tai opettajia  

4) Kangaspuuprojekti 
- tshekkiläiset ostaisivat Suomesta kangaspuita omalla hankkeellaan 
- suomalainen kouluttaja sinne joksikin aikaa neuvomaan pystytyksessä, käytössä ja kudonnassa 
- tähän voisi yhdistää myös vanhojen kangaspuiden keräyksen, lapsille omat pienet kouluille 

5) Kuntayhteistyötä 
- 2800 asukkaan kunta Mlada Vozice voisi olla kiinnostunut kuntayhteistyöstä jatkossa 

6) Nuorisovaihto Tshekkiin, Mlada Vozice 
- ajankohtana 4.-14.8.2007, paikkana Selmberkin linnan rauniot ja metsänvartijan talo 
- teemana keskiaika ja roolipelin avulla eläytyminen aikakauden elämään, kädentaidot 
- kolmen välinen vaihto: Suomi, Tshekki, Skotlanti? Hakemus tehtävä (Joutsan 4H?) 

7) Nuorisovaihto Hollanti, Groningen 
- kesällä 2007, 6 päivää, 16 henkeä Suomesta, 18-25 –vuotiaita 
- kolmen välinen vaihto, hakemus tehtävä Suomesta (Maaseutukehitys ry) 



- päätavoitteena on saada nuoret tiedostamaan yhteiskunnan vaikutukset maaseudun 
kehittämiseen, maatalouteen ja luontoon 

- pääteemana on maatalous, jokaiselle päivälle kuitenkin oma teema: luonto, maisema, 
virkistys/turismi, vesi, asuminen/työ, ja kulttuuri 

- järjestävä organisaatio Landschapsbeheer Groningen 
8) Nuorisovaihto Slovakia 

- kesällä 2007, paikkana Slovakian vuoristo 
- teemana yhteinen historiamme 
- neljän välinen vaihto, Suomesta ei tarvitse tehdä hakemusta erikseen 


