
 
 
 

 
 
 

Case 8C: Teemapäivät 
Kohderyhmä  

(Muonion) yläkoululaiset. 

Mitä ja miksi 

Muonion yläkoulussa haluttiin järjestää heti 
joululoman jälkeen toisen ja kolmannen jakson 
välivaihteessa yrittäjyyskasvatusta ja 
kotiseutukasvatusta tukevat teemapäivät. Kolmen 
peräkkäisen päivän aikana toteutettiin kolme eri 
casea. Tässä esitellään case 2, jonka 
kohderyhmänä olivat 7-8lk. 

Tee näin 
1. Oppilaat jatkoivat samoissa ennalta 

määrätyissä 7-8 luokkalaisista koostuvissa 
ryhmissä, kuin 1. päivänä. Heille annettiin 
seuraava tehtävänanto: 

Kunnan päättäjät haluavat lisätä viihtyvyyttä ja 
vetovoimaisuutta Muonion kuntaan. Projektin 
yhteydessä halutaan kuulla jokaisen kuntalaisen 
ideoita toimivasta ja viihtyisästä kunnasta.  
Erityisesti nuorten mielipiteet ovat tärkeitä. 
Tehtävänänne on saada kerättyä juuri teidän 
ikäluokkanne ja ryhmänne parhaat ideat 
vetovoimaisesta, toimivasta ja viihtyisästä 
kunnasta. Muistakaa, että ”hupsutkin” ideat 
kannattaa ”heittää ilmaan”. Kerätkää ideariihen 
avulla teidän ryhmänne ideoita parhaaseen 
mahdolliseen Muonion kuntaan. Voitte käyttää 
alla olevia kysymyksiä apuna.  

- Miten nuoret viihtyisivät Muoniossa 
parhaalla mahdollisella tavalla? Mitä nuorten 
tarpeiden huomioimiseksi voitaisiin tehdä? 

- Miten kuntaan saadaan houkuteltua nuoria 
asumaan?  

- Minkälaisia palveluita, yrityksiä tai vapaa-
ajan viettomahdollisuuksia siellä olisi? 

- Miten Muonion verkkosivuja voitaisiin tehdä 
houkuttelevimmiksi ja vetovoimaisemmiksi? 

- Miten Muonio voisi näkyä some-kanavissa 
mielenkiintoisena paikkana? 

- Mitä kaipaat omaan asuinpaikkaasi? Mitä 
hyvää siellä jo on? Miksi Muonio on hyvä 
paikka asua? 

- Onko Muoniossa olemassa jokin hieno 
paikka, jonka toimintaa voitaisiin kehittää ja 
näin lisätä viihtyvyyttä kunnassa? 

- Minkälaisia ammatteja Lapin alueella tulee 
olemaan tulevaisuudessa? 

2. Mikä on teidän ryhmänne ehdotus/ valttikortti 
hyvästä Muonion kunnasta? Kirjatkaa ylös 
teidän ryhmän ehdotus kunnan 
vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kirjoittakaa 
ja piirtäkää ideanne isolle paperille 
mahdollisimman edustavasti, mutta 
selkeästi.  

3. Valitkaa esitystapa seuraavista 
vaihtoehdoista: 

- Voitte ideoida ja toteuttaa esimerkiksi some-
mainoksen, videon, radiomainoksen tai 
paperisen mainoksen Muonion kunnalle.  

- Voitte kirjoittaa konkreettisen ehdotuksen 
kunnan päättäjille tai rahoittajille kirjallisesti 

- Voitte kirjoittaa ideastanne jutun 
paikallislehteen 

Miten case onnistui? 
Unelmien koulutehtävään käytettiin loppujen lopuksi 
aikaa odotettua kauemmin, koska oppilaat 
innostuivat siitä ja sen vuoksi ”Paras mahdollinen 
kotikunta-tehtävän” työstämiseen jäi vähemmän 
aikaa.  

Kiinnostuitko? Yhteystiedot 

Koordinaattoriopettaja  
Elina Varis 
elina.varis@muonio.fi 

Alueellisen yrittäjyyskasvatuksen polut – Tehemä Pois  
 

 

 
 

 


	Case 8C: Teemapäivät
	Kohderyhmä
	Mitä ja miksi
	Tee näin
	Miten case onnistui?
	Kiinnostuitko? Yhteystiedot


