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Alkusanat 
 

Valtakunnallinen nuorisotyön- ja politiikan 
ohjelma (VANUPO) on määritellyt vuosille 
2017 - 2019 viisi nuorisopoliittista tavoitetta, 
jotka koskevat; harrastusmahdollisuuksien 
turvaamista, syrjäytymisen vähentämistä, 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämistä, ehkäisevällä toiminnalla 
mielenterveysongelmien vähentämistä ja 
riittävän tuen ja neuvonnan antamista 
itsenäiseen asumiseen. Valkeakosken 
kaupungin nuorisopalvelut on edelleen 
vuonna 2018 tähdännyt kaikessa 
toiminnassaan kohti näitä tavoitteita. Se miten 
se on käytännössä tehty 11:n ihmisen voimin 
selviää seuraavilta sivuilta. Paljon on 
kohdattu, koettu ja onnistuttu nuorten kanssa. 
Rankkaakin on ollut ja työhyvinvointiakin on 
saatu sparrata työnohjauksella enemmän kuin 
aikoihin. 

Erityisesti paikallisella tasolla on haasteena 
ollut vaikuttaa nuorten kokemaan 
yksinäisyyteen. Sen laajuus tuli esiin kaikille 
7. ja 8. luokille elämyksellisen päihdeputken 
yhteydessä tehdyssä kyselyssä, jossa selvisi, 
että varsinkin seiskoista yli puolet (97/79) on 
kokenut yksinäisyyttä. Nuorten 
mielenterveysongelmat ovat näkyneet myös 
yhä enemmän käytännön nuorisotyössä. Alle 
17 –vuotiaiden erityisnuorisotyöhön 
panostettiin enemmän ja yhteistyöverkostossa 
mallinnettiin käytänteitä ja palveluprosesseja 
myös LAPE-hankkeen siivittämänä. 
Vuosittain aina toukokuussa  nuorisotoimen 
koolle kutsumassa laajapohjaisessa MOVER 
–monialaisessa verkostossa nousi edelleen 
esiin nuorten tukipalveluiden kehittämistarve 
ja kokouksen toiveet välitettiin eteenpäin 
kaikille palvelujen tuottajille ja 
päätöksentekijöille. Jatkossa onkin tärkeää 
saada kootun tiedon jatkojalostusta varten 
oma ohjausryhmänsä sopimaan ja seuraamaan 
toimenpiteitä. 

 

Valtionavustusten hakeminen ja saaminen 
(106 500 €) mahdollisti edelleen mm. etsivän 
nuorisotyön ja digitaalisen nuorisotyön sekä 
pienryhmien kehittämisen. Lisärahan turvin 
on oltu jo 10 vuotta. On mukavaa huomata, 
että tehty työ on vakuuttanut rahoittajan (Avi) 
ja meihin luotetaan.  

Haasteidenkin keskellä nuorisotoimen tiimi 
teki taattua tulosta ja venyi 
yhteistyökumppaneiden ja nuorten 
luottamuksen arvoiseksi.  

Anne Kurikka, nuorisotoimenjohtaja 

 

Kesäleirit Kariniemessä 
Tänä vuonna kesäleirit järjestettiin kahtena 
viikkona. Ensimmäinen 3.-5.-luokkalaisille 5. 
- 8. kesäkuuta ja toinen yli 6.-luokkalaisille 
11.- 15. Leireille palkattiin yhteensä kuusi 
kesätyöntekijää. Kesäohjaajat olivat Leevi 
Häätylä, Leevi Karila, Vilma Koivunen ja 
Tomi Heikkinen. Keittiöapulaisina toimivat 
Roosa Tiiva ja Tatu Pekkarinen. Leireillä 
nuorisonohjaajista mukana olivat Johanna 
Mielonen, Taru Virolainen, Laura 
Flankkumäki ja Annina Airola sekä liuta 
reippaita työharjoittelijoita. 

Leireillä oli paljon perinteistä ohjelmaa, kuten 
leirinuotio makkaranpaistoineen, leiripaitojen 
maalaamista, saunomista, uimista, ulko-ja 
sisäpelejä, askartelua ym. Erityisen innoissaan 
lapset olivat Afrikan Tähti-pelistä, uimisesta 
sekä hyvistä uusista ja vanhoista kavereista.  

Tänä vuonna järjestettiin myös kontaktileiri 
kehitysvammaisille. 

Pienten leirillä oli 40 iloista ja reipasta 
leiriläistä, isojen leirillä 25. Kontaktileirillä 
touhukkaita leiriläisiä oli parikymmentä sekä 
leirikoira Rosi. 
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”MC Nusto” kesäpaku-toiminta 
 

Nuorisopalveluiden toiminta hiljenee usein 
kesäleirien jälkeen työntekijöiden kesälomien 
vuoksi. Kesän alkaessa 2018 syntyi kuitenkin 
idea kesäpaku -toiminnasta, joka päätettiin 
toteuttaa yhteistyössä nuorisonohjaajien 
(Annina Airola ja Laura Flankkumäki), 
etsivän nuorisotyöntekijöiden (Jonna 
Westerholm-Tuppurainen ja Kirsi Salo) sekä 
Yönusvan vapaaehtoisten kanssa. 
Heinäkuussa luotiin liikkuva nuorisotila, joka 
tavoitti kesää viettäviä nuoria ympäri 
Valkeakoskea.  

Kesäpaku suuntasi heinäkuun aikana 
Kirjaslammen, Apian sekä Lotilan rannoille. 
Ensimmäisellä toimintakerralla nuorisotoimen 
pakettiauto parkkeerattiin Nuorisokeskus 
Pultin pihaan ja nuoren ”tuunasivat” 
pakettiautoa. Pakettiautoon lastattiin muun 
muassa kesäisiä pelejä sekä grilli.  

Kesäpaku -toiminta piti sisällään pakettiauton 
yhteisen tuunaamisen lisäksi vapaata pelailua, 

yhdessä oloa, musisointia sekä kohtaamisia. 
Eri-ikäiset nuoret toimivat yhdessä ja 
kesäpaku tavoitti myös rannoilla kesää 
viettäviä nuoria sekä heidän perheitään. 
Yhteensä kesäpaku -toiminta tavoitti noin 130 
henkilöä. 

Nuorisotila Tyrmä 
NUORISOTILA TYRMÄSSÄ SATTUU JA 
TAPAHTUU – PALJON POSITIIVISTA! 
 

Nuorisotila Tyrmän vuosi käynnistyi 
joulutauon jälkeen tiistaina 9.1.2018. 
Aukiolopäivät olivat vanhat tutut tiistai ja 
torstai klo 16 - 20 sekä perjantai, jolloin tila 
oli avoinna klo 17 - 23. Vuoden aikana 
ehdittiin viettää monenlaisia teemailtoja, 
kuten esimerkiksi Tyrmän 
laskiaispullapäivää, Kevätkettu iski Koskiin-
myyjäistapahtumaa, Halloween -bileitä, 
Drinkkibaaria, Leffailtoja, seiskojen ja heidän 
vanhempien iltaa, Syysloman taidepajaa ym. 
Teemailtojen ohessa nuorten illoissa tapahtui 
paljon mukavia asioita, kuten biliksen, 
ilmakiekon, pingiksen, lautapelien ja 
pleikkareilla pelaamista, leipomista, 
askartelua ja muita hauskoja asioita. Nuorten 
illoissa käytiin usein myös tuottoisia 
keskusteluja, joiden aiheina olivat esimerkiksi 
päihteet, kiusaaminen, seksi, kesätyöt ja 
työelämä yleensä sekä muut nuoria 
askarruttavat asiat.  
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Tyrmän ohjaajina toimivat kaupungin 
pohjoisen pään vastaavat nuorisonohjaajat 
Johanna Mielonen ja Taru Virolainen. Lisäksi 
Tyrmän ohjaajakaartiin kuuluivat 
siviilipalvelusmies Kalle Paasonen, 
iltaohjaajat Ville Sarjala, Roosa Setälä ja 
Rauli Vartiainen sekä suuri määrä 
työharjoittelijoita, jotka ottivat oppia 
nuorisonohjaajan työstä nuorten illoissa ja 
toimistopäivinä. Lisäksi uudet 
nuorisonohjaajat Laura Flankkumäki ja 
Annina Airola tutustuivat Tyrmän toimintaan 
ja lopulta myös ohjasivat Tyrmän illoissa. 

 

Tyrmän kävijämäärät olivat kevään osalta 
oikein mukavat. Arkisin nuoria kävi 
keskimäärin 30 ja perjantai-iltoihin osallistui 
noin viisikymmentä nuorta. Syksyllä 
kävijämäärät jälleen hieman nousivat, kun 
uusi sukupolvi löysi nuorisotilan mukavuudet. 

Tyrmässä kokoontuu vähintään kerran kuussa 
Tyrmän omista nuorista koostuva 
Tilatoimikunta, joka suunnittelee ja kehittää 
Tyrmän toimintaa nuorten näköiseksi. 

Tilatoimikunnan kokouksissa on ollut mukana 
keskimäärin viisi nuorta.  

 

Nuorisokeskus Pultti 
 
Nuorisokeskus Pultin toiminnassa tapahtui 
vuonna 2018 paljon muutoksia. Tilan ohjaajat 
vaihtuivat ja lisäksi aukiolopäiviä muokattiin 
syyslukukaudelle. Myös aukioloajassa 
testattiin nuorten toivomaa kello yhdeksään 
aukioloa viikolla. 5. - 7.-luokkalaisten 
toimintaa lisättiin syyskaudeksi. 
Kevätkaudella Pultissa tilaillat olivat 
keskiviikko, lauantai ja sunnuntai. 
Syyskaudella päiviksi valikoituivat 
maanantai, keskiviikko ja lauantai. 

Pultissa järjestettiin paljon tapahtumia 
kuluneen vuoden aikana. Open Stage -
toimintaa järjestettiin erilaisilla teemoilla 
kuten Halloween ja pikkujoulu. Lisäksi 
nuorten toiveista muotoutui Space Party -
tapahtuma, joka toteutettiin myös yli 13-
vuotiaille. Yhteistyötä ikäihmisten kanssa 
toivottiin ja Pultissa järjestettiin 
pikkujoulutanssit, johon esiintyjäksi saatiin 
KGB. 

Kiinnostus Pultin dj-laitteisiin kasvoi ja dj-
kursseja järjestettiin vuoden aikana useampia. 
Mikrofoneilla tuotettavat erilaiset äänet esim. 
ASMR -tekniikan avulla näkyi suosittuna 
viihteenä ja mikrofonista kuultiinkin jos 
jonkinlaisia ääntä tilailtojen aikana. VR 
(Virtual Reality) -lasit ja pelikone olivat 
käytössä tilailtojen aikana. Karaoke ja 
ASRM-innostus vaikuttivat siten, että Pulttiin 
päätettiin hankkia mikrofoneja ja kevyempi 
äänentoistolaite. Nuoret toivoivat 
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Nuorisokeskus Pultiin myös pingispöytää ja 
se päätettiinkin hankkia, jotta Montun 
puolelle saadaan entistä enemmän 
monipuolisempaa tekemistä. 

Kokkaaminen oli tilailloissa myös erittäin 
suosittua ja myös askartelu kiinnosti nuoria 
erityisesti joulun alla. Aktiiviset nuoret 
nähtiin usein painimassa Pultin säkkituoleilla 
ja siitä lähdettiin kehittämään aktiivisten 
nuorten ryhmää, joka kävisi tutustumassa 
erilaisissa toimintapaikoissa erilaisiin 
aktiviteetteihin tavoitteenaan positiivinen 
energian purkaminen.  

Toiminta Pultissa on kehittymässä ja hakee 
muotoaan. Vuonna 2018 saatujen kokemusten 
perusteella muun muassa aukioloaikoja 
tullaan muokkaamaan. 

A.T.E. Päihdeputki & Super 
 

A.T.E. tapahtumia oli nuorisotoimessa 
vuonna 2018 kaksi: A.T.E. Päihdeputki ja 
A.T.E. Super –tapahtuma, jossa julkistettiin 
myös Koulutus- ja hyvinvointilautakunnan 
valitsemat nuorisostipendien saajat 
nuorisovaltuuston esityksen pohjalta. 
Urheilustipendin sai Anna Wall ja 
kulttuuristipendin Kalle Pikkuharju. 
 
Päihdeputki järjestettiin Nuorisokeskus 
Pultissa maaliskuussa 2018, aikavälillä 19.-
23.3. Valkeakosken yläkoulujen 7. - 8. lk 
oppilaille. Päihdeputkea järjestetään kahden 
vuoden välein Nuorisokeskus Pultin tiloissa. 
A.T.E. Päihdeputki on ennaltaehkäisevää 
päihdekasvatusta draaman keinoin. 
 
Päihdeputken rakennettiin viikon verran 
Pultin alakertaan 12.3.2018 alkaen. 
Päihdeputkea olivat mukana rakentamassa 
nuorisotoimen henkilökunnan lisäksi Vaaon 
Vaaterin nuoret, Valkeakosken Starttipajan 
nuoret, Naakan koulun JOPO-luokka, Soku-
hankkeen nuorten ryhmän nuoret sekä muut 
vapaaehtoiset työntekijät. Viikon aikana 
rakentajia oli yhteensä noin 60 nuorta. Tämän 

lisäksi Tyryn koulun 8.lk valinnaisen 
kuvataiteen ryhmä tuotti Päihdeputkea varten 
kuvagallerian ”Miltä päihteiden käyttö 
näyttää”. Kuvat olivat esillä Nuorisokeskus 
Pultin portaikossa Päihdeputken ajan. 
Vapaaehtoiset nuoret kuvasivat Päihdeputken 
tarinaan liittyvän videon ja nuorisotoimessa 
kuntouttavassa työtoiminnassa oleva nuori 
suunnitteli ja toteutti Päihdeputken 
taustamusiikit. 

Varsinaisen Päihdeputkiviikon aikana Pultissa 
oli kävijöitä yli 400 henkilöä. 
Päihdeputkiviikolla paikalla olivat myös 
Valkeakosken ammattikoulun 
lähihoitajaopiskelijat, Naakan JOPO -luokka, 
Sääksmäen seurakunnan työntekijät sekä 
tietenkin nuorisotoimen oma henkilökunta. 
Päihdeputkessa riitti tekemistä näyttelyn, 
kahvituksen, rakentamisen, tekniikan sekä 
kaiken muun juoksevan toiminnan ohella. 
Tapahtumaviikolla vaikutti päivittäin eri 
tehtävissä noin 20 ihmistä. Päihdeputki 
onnistui loistavasti kaikkien mukana olleiden 
ansioista. Kaikille Päihdeputkea kiertäville 
ryhmille tehtiin Päihdeputken päätteeksi 
Socrative-kysely edellisen Päihdeputken 
tavoin. Kyselyyn oppilaat vastasivat oman 
matkapuhelimensa kautta. Nuorten vastausten 
perusteella oli nähtävissä se, että nuoret 
kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin 
aikaisemmin. Myös pelaaminen (yli 4h 
päivässä) on kasvanut verrattuna vuoden 2016 
kyselyiden tuloksiin. Nämä kyselyt laitettiin 
tiedoksi Valkeakosken kaupungin 
sivistysjohtajalle, Valkeakosken yläkoulujen 
rehtoreille sekä terveydenhoitajille. 
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A.T.E. Super eli nuorisotoimen perinteinen 
pikkujoulutapahtuma järjestettiin 
Nuorisokeskus Pultissa lauantaina 1.12.2018. 
A.T.E. Super oli nuorisotoimen muiden 
tapahtumien tapaan ikärajaton, päihteetön ja 
maksuton tapahtuma. A.T.E. Superissa 
esiintyi tubettaja Lakko ja räppäri Ville 
Nurminen. Tapahtumassa myös jaettiin 
nuorisostipendit sekä suoritettiin 
nuorisovaltuuston vallan vaihto. Nuoret 
pääsivät tapahtumassa toimimaan kuvaajina ja 
haastattelijoina digitaalisia välineitä 
hyödyntäen. Ennen tapahtumaa henkilökunta 
otti vastaan #skibidichallenge –haasteen, joka 
esitettiin tapahtumassa osana ohjelmaa. 
Skibidi-videon kuvasi sekä editoi 
kuntouttavassa työtoiminnassa toimiva nuori. 

Aktia elämään toi tapahtumassa ollut 
gyroskooppi sekä nuorisotoimen yläkertaan 
rakentunut Valkeakosken ammattiopiston 
lähihoitajien pitämä kännilasirata. 
A.T.E. -tapahtumista päävastuussa vuonna 
2018 oli nuorisonohjaaja Taru Virolainen. 

Onnirokki 
 
Perinteinen syyskauden avajaistapahtuma 
Onnirokki järjestettiin lauantaina 1.9.2018 
Nuorisokeskus Pultissa ja Pultin piha-alueella. 
Pääesiintyjänä tapahtumassa oli Teflon 
Brothers. Lisäksi Pultin pihamaalle 
pystytetyllä päälavalla nähtiin TPL, 
Massahurmaajat, KGB, Aaro, K-18, Triotone 
ja Stormraiser. Tapahtumaa olivat 
järjestämässä nuorisotoimen henkilökunnan 
lisäksi useat vapaaehtoiset nuoret sekä myös 
vapaaehtoisia aikuisia esimerkiksi 
Yönusvasta. Onnirokissa vieraili myös nuoria 
tapahtumatiimiläisiä Orivedeltä, jotka tekivät 
osallistujille glitter-tatuointeja. Tapahtumassa 
nähtiin myös tanssiseura Rocking Flamesin 
Flash mob- esitys.  

Ihana Valo-tapahtuma 
Lastenoikeuksien päivänä 20. marraskuuta 
Apian seikkailupuistossa luotiin valoa koko 
perheelle. 

Tapahtumassa oli monenlaisia 
toimintapisteitä. Seurakunta ohjasi 
seikkailullista valopolkua, Säästöpankki 
järjesti onnenpyörän, Rocking Flames 
tanssiesityksen. Nuorisotoimen pisteestä 
löytyi mm. pallonheittoa, uv -valoselvitystä ja 
Liikenneturvan ideoima heijastinkeiju. 
Tapahtuma huipentui Flamman tulishowhun. 
Tyryn tukioppilaat olivat tapahtumassa 
mukana pitämässä buffettia. Tapahtuma veti 
paikalle uskomattomat 529 henkeä ja langat 
piti käsissään Johanna Mielonen. 
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Pienryhmätoimintaa 
 

Tyttöjen tila 

Tyttöjen tilan kevätkausi aloitettiin tiistaina 
9.1.2018 ja toimintaa järjestettiin viikottain 
tiistaisin aina toukokuun 22. päivään asti.  
Tyttöjen tila –toiminta on tarkoitettu 10 – 16-
vuotiaille tytöille. Toimintaa olivat 
järjestämässä Valkeakosken nuorisotoimen 
henkilökunnan lisäksi Sääksmäen 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jetta 
Vihlman. Nuorisotoimelta toiminnassa 
mukana olivat nuorisonohjaajat Laura 
Flankkumäki, Annina Airola ja Taru 
Virolainen sekä mediaohjaaja Anna-Mari 
Nukarinen. 
 
Keväällä 2018 Tyttöjen tilassa toiminnan 
ohjausta olivat harjoittelemassa myös 
Valkeakosken ammattikoulun 
lähihoitajaopiskelijoita. Opiskelijat toimivat 
Tyttöjen tilassa vakituisen ohjaajakunnan 
apukäsinä ja suunnittelivat ennalta toimintaa 
eri toimintakerroille. Keväällä tyttöjen kanssa 
tehtiin esimerkiksi kynsijuttuja, sukellettiin 
mediataitoviikon touhuihin, pelattiin 
Singstaria ja Just Dancea, leikittiin piilosta, 
leivottiin ja askarreltiin sekä muutaman 
kerran kevään aikana tyttöjä kävi auttamassa 
läksyjen teossa läksyhelppari Roope Karila. 
Läksymentorointi -toiminta on  yhteistyötä 
Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. 
 
Kevään 2018 viimeinen Tyttöjen tila -
toimintakerta vietettiin edellisvuoden tapaan 
lemmikkikerran puitteissa tiistaina 22.5. Sää 
suosi lemmikkikertaa ja ulkona oli 
esimerkiksi ihmisagilityä ja koirailua. 
Sisätiloista tänä vuonna löytyi pupuja, 
hamstereita sekä kissa. Tyttöjen 
lemmikkitietämystä testattiin kevään 
viimeisellä lemmikkivisalla. 

Syyskausi Tyttöjen tilan toiminnan osalta 
aloitettiin tiistaina 4.9. Syksyllä toimintaa 
järjestettiin parillisina viikkoina tiistaisin. 

Toimintaa syksyllä olivat järjestämässä 
nuorisotoimen henkilökunnan lisäksi 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jetta 
Vihlman sekä Valkeakosken 
kaupunginkirjastolta informaatikko Minna 
Edgren. Nuorisotoimelta toiminnassa mukana 
olivat nuorisonohjaaja Johanna Mielonen, 
Taru Virolainen sekä mediaohjaaja Anna-
Mari Nukarinen. Syksyllä Tyttöjen tilassa 
kuvattiin, katseltiin elokuva, leivottiin, 
askarreltiin ja tehtiin muun muassa Black out 
Poetryä Valkeakosken kaupungin kirjaston 
informaatikon Minna Edgrenin johdolla. 
Syksyn Tyttöjen tilan päätöspäivää vietettiin 
11.12.2018 pikkujoulujen merkeissä. 

 

Varhaisnuoret, 5/7-ilta 

5/7-ilta järjestettiin kevätkaudella 2018 
maanantaisin Nuorisokeskus Pultissa. 
Toiminnan järjestämiseen vaikutti paljon 
ohjaajien vaihtuminen, mikä haittasi nuorten 
sitoutumista toimintaan. Kevätkaudella 2018 
toimintaa olivat järjestämässä 
nuorisonohjaajat Annina Airola, Laura 
Flankkumäki, Johanna Mielonen ja Taru 
Virolainen sekä Ville Sarjala ja 
siviilipalvelusmies Kalle Paasonen. 

Toimintaa järjestäessä huomasimme, että 
ikäraja voisi soveltua paremmin 5.-6.-
luokkalaisten toimintaan, sillä 7.-luokkalaiset 
pääsevät muina päivinä jo avoimiin 
nuorisotilailtoihin. Mielenkiinnon kohteissa 
näkyi selkeä ero ala- ja yläkoululaisten välillä. 
Toimintaa kehitettiinkin 5/6 illoiksi ja sitä 
tarjottiin syyskaudella maanantaisin ja 
keskiviikkoisin ennen normaalia tilailtaa. 

Tarjottu toiminta oli varhaisnuorten illoissa 
vaihteleva: Dj-laitteet, tanssipelit ja VR-lasit 
olivat nuorten mieleen, sillä tuollaisia moni ei 
pääse muualla kokeilemaan. Ruoka veti hyvin 
osallistujia ja nuoret selkeästi pitivät yhdessä 
kokkailusta. Osallistujista selkeä enemmistö 
oli poikia. 
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Sateenkaarinuoret 

Vuonna 2016 nuorten itsensä aloitteesta 
perustettu Sateenkaarinuorten ryhmä jatkoi 
toimintaansa joka toinen viikko 
Nuorisokeskus Pultissa. Mukana toiminnassa 
on yhteensä 25 sateenkaarinuorta ja 
tapaamiskerroilla heitä on mukana 
keskimäärin 10. Lisäksi toiminnan tukena on 
Whatsapp-ryhmä, jossa keskustellaan 
aroistakin asioista, tai sitten ihan vaan 
vaihdetaan kuulumisia. 

Toiminnasta oli vastuussa Nuorisonohjaaja 
Johanna Mielonen, joka sai tukea 
yhteistyökumppaneilta sekä nuorisotoimen 
muista ohjaajista.  

Sateenkaarinuoret kokoontuivat tiistaisin klo 
17 - 19. 

 

 

Tapahtumatiimi 

Vuonna 2018 nuoret osallistuivat aktiivisesti 
tapahtumien järjestämiseen. Jo vanhemmiksi 
varttuneiden teini-ikäisten lisäksi löytyi 
halukkuutta tapahtumatiimitoimintaan myös 
alakouluikäisistä lapsista ja lopulta 
tapahtumatiimejä muodostui kaksi; 
Alakouluikäisten ryhmä ja hieman 
vanhempien nuorten ryhmä. 

Tapahtumatiimien nuoria oli mukana kaikissa 
nuorisotoimen tapahtumissa erilaisissa 
rooleissa. Isompien nuorten tapahtumatiimi 
vastasi esimerkiksi Nuorisokeskus Pultissa 
järjestetystä Halloween diskosta. 
Tapahtumatiimien yhteisenä projektina 
järjestettiin Pultissa Space Party -tapahtuma.  

Nuoret vapaaehtoiset pääsivät harjoittelemaan 
esimerkiksi juontamista, dj:nä toimimista 
diskoissa, siisteydestä huolehtimisesta ja 
kahvion pitoa. Tapahtumatiimien ohjaajana 
toimi Laura Flankkumäki yhdessä 
nuorisotoimen tapahtumien vastaavien 
kanssa. 

Etsivä nuorisotyö 
 

Etsivän nuorisotyön kuulumiset  

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa 16 
- 28-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen 
tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat 
tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. 
Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista 
tukea, jos nuori sitä haluaa. Pyrkimyksenä on 
pohtia yhdessä ratkaisuja nuoren pulmiin ja 
kysymyksiin sekä tukea nuorta hakeutumaan 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, 
jotka edistävät nuoren kasvua ja 
itsenäistymistä. Tavoitteena on, että nuoret 
saavuttaisivat omien voimavarojensa ja 
näkemyksensä mukaisen paikkansa yksilönä 
ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle 
luottamuksellista, vapaaehtoista ja 
maksutonta. Etsivää nuorisotyötä tehdään 
ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä 
antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa 
tuen tarpeesta. Valkeakosken kaupungissa 
etsivää nuorisotyötä organisoi nuorisotoimi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 
valtionavustuksen muodossa etsivää 
nuorisotyötä aina vuoden kerrallaan.  

Etsivän nuorisotyön tiimiin kuului vuoden 
2018 alussa kaksi vakinaista etsivää 
nuorisotyöntekijää ja nuorisoneuvoja. 
Valtionavustusta haettiin kolmelle 
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kokoaikaiselle etsivälle nuorisotyöntekijälle ja 
tuki myönnettiin, joten syksyllä etsivien tiimi 
laajeni. Loppuvuodesta etsivää nuorisotyötä 
Valkeakoskella tekivät kolme etsivää 
nuorisotyöntekijää sekä nuorisoneuvoja. 
Etsivän nuorisotyön tiimin koordinaattorina 
toimii edelleen nuorisoneuvoja, jonka 
työnkuvaan lisättiin erityisnuorisotyö ja 
suurin osa asiakkaista on alle 17-vuotiaita. 
Etsivän nuorisotyön toiminta oli monipuolista 
yksilöohjausta, erilaisten ryhmien kanssa 
toimintaa sekä verkostojen kanssa tehtävää 
työtä. 

Työssä ensisijaista oli avuntarpeessa olevan 
nuoren tavoittaminen ja luottamuksellisen 
suhteen luominen. Tämän jälkeen yhdessä 
nuoren kanssa kartoitettiin hänen tilannettaan 
ja avun tarvettaan sekä etsittiin yhdessä oikeat 
palvelut. Etsivät nuorisotyöntekijät vierailivat 
vuoden aikana muun muassa työpajoilla, 
oppilaitoksissa ja työpaikoilla nuorten kanssa 
sekä nuoria tapaamassa. Aktiivista yhteistyötä 
tehtiin myös Sosiaalisen kuntoutuksen SoKu -
hankkeen kanssa, vieraillen Kohtaamispaikka 
Narikan avoimessa toiminnassa sekä ohjaten 
säännöllisesti nuorten ryhmää. 

Etsivät nuorisotyöntekijät olivat mukana 
myös kutsunnoissa aikalisä-ohjaajina. 
Kutsuntatilaisuutta kehitettiin etsivien 
nuorisotyöntekijöiden toimesta niin, että 
tilaisuudessa nuorten oli mahdollista kiertää 
messuhenkisiä rasteja ja saada ajankohtaista 
tietoa esimerkiksi terveyteen ja 
työllistymiseen liittyen. Kutsuntapäivän 
toiminnallisia ja informatiivisia rasteja 
pitämässä olivat fysioterapeutti Klaus 
Uimonen, uravalmentaja Nina Hukkila (työtie 
-hanke) sekä TAMK:in sairaanhoitaja-
opiskelijat. 
 

Vuoden 2018 aikana tapahtunutta 
toimintaa 

 
Asumisen pop up -kurssi 

Keväällä Valkeakosken etsivä nuorisotyö teki 
yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) 
kanssa järjestämällä Pultissa Asumisen Pop 

Up –kurssin. Vetäjinä toimivat Risen kaksi 
työntekijää sekä aikuissosiaalityön 
sosiaaliohjaaja Annika Ahola. Osallistujat 
kurssille saatiin kartoittamalla yhteistä 
asiakaspohjaa. Lopulta tämä pilottikurssi 
toteutui kolmella nuorella, jolla oli taustalla 
tai tulossa jokin rikosseuraamus. Kurssi 
koostui orientaatiokerrasta ja kolmesta 
peräkkäisestä kokoontumispäivästä. Kurssilla 
käytiin yhteistoiminnallisesti ja 
kokemuksellisesti läpi asunnon hakemista, 
muuttoa, vuokralaisen oikeuksia ja 
velvollisuuksia, sosiaalisia etuuksia, talous- ja 
velka-asioita, hyvää naapuruutta ja 
naapurisuhteita sekä mielekästä arkea.  
 

Nuotta-valmennus 

Etsivät nuorisotyöntekijät (Kirsi Salo, Jonna 
Westerholm-Tuppurainen sekä Nita Käkönen) 
suunnittelivat yhdessä nuorten kanssa kolme 
päivän reissun Nuorisokeskus Anjalaan, joka 
toteutettiin kesäkuun lopussa 2018. Nuotta-
valmennukseen osallistui 11 nuorta, joista 
neljä oli alaikäisiä ja seitsemän täysi-ikäisiä.  

Nuotta-valmennus koostui seikkailullisista 
aktiviteeteistä, ryhmäyttävistä tehtävistä sekä 
oman elämän ja tulevaisuuden pohdiskelusta. 
Kolmen päivän aikana päästiin kokeilemaan 
ja kokemaan jousiammuntaa, 
maastopyöräilyä, melontaa, köysirataa sekä 
hurjaa Anjalan Tarzan-nimistä keinua. Illat 
vietettiin yhdessä kodalla sekä 
saunarakennuksella. Valmennuksen aikana 
nuoret kokivat seikkailun ja elämysten lisäksi 
onnistumisen sekä itsensä ylittämisen 
kokemuksia.  

Nuotta-valmennuksen tavoitteena on nuoren 
sosiaalinen vahvistuminen, jossa keskitytään 
tukemaan arjenhallintaa, sosiaalisten taitojen 
sekä terveiden elämäntapojen vahvistumista. 
Myös jokainen ryhmä luo yhdessä omat 
tavoitteensa valmennukseen. Nuotta-
valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön 
sekä työpajatoiminnan nuorten ryhmille 
opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 
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Kustannuksia tuli ainoastaan kolmen etsivän 
nuorisotyöntekijän palkkojen ja ryhmän 
edestakaisten matkojen verran. Valmennuksia 
järjestetään yhdeksässä valtakunnallisessa 
nuorisokeskuksessa.  

Reissupäiväkirjan voit lukea täältä: 
https://nuortenkoski.fi/nuotta-valmennus/  

  
Melontaa Nuotta-valmennuksessa 

 

Etsivä nuorisotyö luovissa ja yhteisöllisissä 
kulttuuriprojekteissa 

K18-bändi syntyy: I See Fire 
 
Etsivien nuorisotyöntekijöiden 
kulttuuripajamainen toiminta käynnistyi K18-
kahvilassa pilotointina. Etsivät 
nuorisotyöntekijät (Jonna Westerholm-
Tuppurainen ja Kirsi Salo) alkoivat musisoida 
yhdessä joidenkin nuorten kanssa, ja 
päätettiin esiintyä huhtikuun nuorisotoimen 
järjestämässä Open Stagessa K18-bändinä. 
Kappaleeksi valikoitui erään nuoren toiveesta 
Ed Sheeranin I see fire.  

Ennen bänditreenejä avattiin vaikeitakin 
kysymyksiä esiintymisestä, itsensä 
ilmaisemisesta ja esimerkiksi siitä, kuinka 
jokainen on oman elämänsä päänäyttelijä. 
Pohdittiin esillä oloa ja vetäytymistä. 
Esiintymiseen valmistautuminen tarjosi 
nuorille bändiläisille matkan, jossa he tulivat 
näkyväksi yhdessä ohjaajien kanssa ja heidän 

tukemana. Open Stage -matkan jälkeen K18-
bändi jatkoi toimintaansa, siitä kiinnostui 
lisää nuoria ja se sitoutti etsivän nuorisotyön 
asiakkaita ohjaukseen. Yksi nuori otti 
managerin roolin. Esiinnyttiin MOVER:issa 
(Monialainen nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto), Valkeakosken markkinoilla 
ja Nuorisotoimen Onnirokki -tapahtumassa. 

 

K18-bändin Onnirokki-kokoonpano  
 

Ikkunaprinsessa-projekti  

K18-bändin kasvaessa ilmeni haaste erilaisten 
tyylien ja persoonien yhteensovittamisessa. 
Käynnistettiin samanaikaisesti kaksi erilaista 
harjoitteluprojektia, Rauli Badding Somerjoen 
Ikkunaprinsessa (vastaava ohjaaja Jonna 
Westerholm-Tuppurainen) ja Fleetwood 
Macin The Chain (vastaava ohjaaja Kirsi 
Salo).  

Ikkunaprinsessa kasvoi musikaalimaiseksi 
projektiksi, jossa nuoret tekivät koreografian, 
jaettiin lauluosuudet, äänitettiin taustalle 
melodia ja rytmi (etsivän nuorisotyöntekijä 
Kirsi Salon ja nuoren yhteisprojektina) ja 
hankittiin sekä puvustus että lavasteet. Eräs 
nuori huolehti valosuunnittelusta sekä 
äänentoistosta. Mukana projektissa ja 
esiintymisissä oli myös nuorisonohjaaja Laura 
Flankkumäki. 

Projekti lähti liikkeelle jo heti alussa hyvin 
nuorilähtöisesti. Ohjaava etsivä fasilitoi ja 
innosti nuorista nousevia ideoita ja välillä 
fokusoi ryöpsähtelevää materiaalin tuotantoa. 

https://nuortenkoski.fi/nuotta-valmennus/
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Ensiesiintyminen oli Valkeakosken etsivän 
nuorisotyön 10-vuotissyntymäpäivien 
yhteydessä pidettävissä Toivo -lyhytelokuvan 
julkistamisgaalassa. Samana päivänä 
Ikkunaprinsessa esitettiin itse 
syntymäpäiväjuhlilla. 

Ikkunaprinsessa –projektin harjoitukset 
rohkaisivat nuoria tulemaan näkyväksi, 
käsittelemään vaikeitakin kokemuksia siihen 
tai esim. omaan ulkonäköön liittyen. Nuorten 
tekemästä koreografiasta rakentui alusta 
käsitellä rakkautta, pari- ja 
ihmissuhdekysymyksiä, jättämistä, jätetyksi 
tulemista ja erilaisia tunteita. Nuoret halusivat 
ensiesitysten jälkeen lähteä varioimaan 
projektia, ja tehtiin Halloween -versio syksyn 
2018 Open Stagelle. Nuoret ja manageri 
organisoivat itse akustisen Ikkunaprinsessa-
esityksen Soku-hankkeen loppuseminaariin 
loppusyksyksi. Tämä versio pyöri nuorten 
taholla itsenäisesti ilman ohjaavia 
työntekijöitä. Esityksen jälkeen bändiä 
lähestyivät uudet kiinnostuneet nuoret.  

 

Ikkunaprinsessa-projekti Halloween Openstagessa 

The Chain -projekti 

The Chain-projekti lähti liikkeelle kitaristien 
toiveesta harjoitella kyseinen kappale ja 
ajatuksissa oli soitannollisesti sekä 
musiikillisesti hieman haastavampaa 
materiaalia. Alussa kolmen soittotaitoisen 
nuoren porukka kokoontui säännöllisesti 
nuorisokeskus Pultille harjoittelemaan sekä 
tutustumaan toisiinsa. Etsivä 
nuorisotyöntekijä toimi projektissa 

mahdollistajan roolissa; nuorille varattiin 
rauhallinen tila sekä ryhmää kannustettiin 
harjoittelussa sekä toisiinsa tutustumisessa.  

Loppuvuodesta 2018 ryhmälle 
mahdollistettiin tilaisuus käydä 
harjoittelemassa Sääksmäen seurakunnan 
nuortentilalla kerran viikossa. Nuortentilalta 
löytyi soittimia (muun muassa rumpusetti), 
jotka helpottivat yhteismusisointia ja 
harjoittelua. Nuorten yhteistreenit sujuivat 
hyvin ja porukka tiivistyi sekä sitoutui 
toimintaan. Nuoret päättivät jatkaa 
harjoittelua myös seuraavan vuoden alusta 
lähtien itsenäisesti ja laajentaa kappaleiden 
valikoimaa. 

Toivo – lyhytelokuva yksinäisyydestä  

Valkeakosken nuorisotoimen yläasteikäisille 
järjestämän Päihdeputken purkukyselyssä 
nousi vahvana nuorten kokema yksinäisyys. 
Tartuimme aiheeseen ottamalla käyttöön 
etsivän nuorisotyön ympärillä pyörivien 
nuorten luovuus ja ilmaisun lahjat. Aiemmin 
K18-kahvilassa nuoret olivat esittäneet 
toiveen videon kuvaamisesta. Yhdistimme 
videointitoiveen yksinäisyyden avaamiseen 
nuorten omien kokemusten pohjalta. 

Etsivä nuorisotyöntekijä Jonna Westerholm-
Tuppurainen otti vastuulleen kokonaisuuden 
tuottamisen. Mediaohjaajan (Anna-Mari 
Nukarinen) panos oli merkittävä. Hän ohjasi 
nuoria kuvaamisessa sekä editoinnissa ym. 
kuvausmateriaalin käsittelyssä. Mukana olivat 
myös etsivä nuorisotyöntekijä Kirsi Salo sekä 
nuorisonohjaajat Laura Flankkumäki ja 
Annina Airola, kuntouttavassa työtoiminnassa 
nuorisotoimessa olevia nuoria, etsivän 
nuorisotyön asiakkaita, K18-kahvilassa 
käyviä ja muita projektista kiinnostuneita 
nuoria. Jotkut nuoret tulivat projektin kautta 
etsivän työn asiakkaiksi ja/tai kuntouttavaan 
työtoimintaan. 

Tekeminen aloitettiin käsikirjoittamalla. 
Käsikirjoituksen perustaksi tuli 
tanssikoreografia, joka rakennettiin yhdellä 
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etsivän työn nuoren tapaamiskerralla. Nuori 
oli aloittanut tanssiharrastuksen ja 
tapaamiskerralla käytettiin keskustelun 
rinnalla tanssin kuvakieltä liittyen 
yksinäisyyden tuntemuksiin. Koreografian 
ympärille koostettiin nuorten kanssa yhdessä 
Taikalamppu -menetelmällä lisää 
tuntemuksia, videon toteutumispaikkoja sekä 
juonen kulkua.  

Nuoret kirjoittivat ja äänittivät puheen, runon, 
tekivät lyhytelokuvan musiikin ja näyttelivät. 
Heidän rinnallaan tanssi ja näytteli etsiviä 
nuorisotyöntekijöitä ja nuorisonohjaajia. 
Kuvauspäiviä oli yhteensä kaksi. Kuvaajina 
toimi nuorten lisäksi mediaohjaaja. Loppujen 
lopuksi video kasvoi lyhytelokuvaksi. Nuoret 
halusivat nimetä elokuvan positiivisesti 
Toivoksi. Tehtyä projektia juhlistettiin 
julkaisugaalalla, jonne mukana olleet nuoret 
saapuivat vip-kutsuttuina ja punaista mattoa 
kulkien. Toivo näytettiin myös etsivän 
nuorisotyön 10-vuotisjuhlissa syksyllä 2018. 
Se julkaistiin Nuortenkoski.fi –sivuilla ja 
lähetettiin myös erilaisiin valtakunnallisiin 
foorumeihin.  

Toivo -lyhytelokuvan voit katsoa täältä: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFE5wM
3Gk6Y&t=13s 

 

 

Yksinäisyysvideon kuvaukset 

 
Etsivän nuorisotyön 10-vuotisjuhlat 

Etsivä nuorisotyö juhli 10 vuotista taivaltaan 
Valkeakoskella lauantaina 27.10.2018 
Nuorisokeskus Pultissa. Kaikille avoimet 
juhlat pitivät sisällään puheenvuoroja 
Valkeakosken etsivän nuorisotyön historiasta 
nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Nuorten 
ääni oli tapahtumassa vahvasti läsnä. 
Tilaisuudessa esitettiin nuorten toimesta 
ikkunaprinsessa-musikaali sekä 
runonlausuntaa. Toivo- lyhytelokuva 
yksinäisyydestä sai julkisen 
ensiesiintymisensä ja se julkaistiin tämän 
jälkeen myös nuortenkoski YouTube-
kanavalle. 

K18-kahvila 

Kevättalvella 2018 etsivien ylläpitämässä 
torstain K18-kahvilassa kävi kymmenisen 
nuorta per ilta. Kuntouttavassa työtoiminnassa 
nuorisotoimella olevat nuoret hoitivat 
tarjoilun: kaupassa käynti, tarjottavan 
valmistaminen, esille pano ja siivoaminen. 
Talven kahvila-illat kuluivat vapaassa 
yhdessä olossa, pelien pelaamisessa ja 

https://www.youtube.com/watch?v=dFE5wM3Gk6Y&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=dFE5wM3Gk6Y&t=13s
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tutustumisessa. Ohjaajat pyrkivät tukemaan 
vertaissuhteiden syntymistä. Kahvilaan 
kutsuttiin myös etsivän työn nuorten kannalta 
oleellisia tahoja vierailemaan, kuten 
diakoniatyö, sosiaalitoimi ja sosiaalisen 
kuntoutuksen hanketyöntekijät.  

Etsivä työ suunnitteli talven iltojen perusteella 
kevättä. Mietittiin, miten saada lisää nuoria 
käymään kahvilassa. Syntyi idea luovan 
toiminnan lisäämisestä sekä etsivien ja 
nuorten yhdessä oloa ja tekemistä lisäävästä 
ohjelmasta. Tavoitteeksi asetettiin nuorten 
itsetunnon ja vahvuuksien nouseminen sekä 
yhteisöllisyyden lisääminen. Markkinointiin 
kiinnitettiin huomiota. Etsivät liittivät K18-
kahvilan tietoisemmin sekä etsivien 
perustyöhön että alueen ilmiöihin. 
Esimerkiksi henkilökohtainen tapaaminen 
nuoren kanssa ajoitettiin lähelle kahvilan 
ajankohtaa, jolloin nuorella oli mahdollisuus 
tapaamisen jälkeen tulla kahvilaan etsivän 
tukemana. Kevään aikana K18-kahvilan 
kävijämäärä lisääntyi, esimerkiksi huhti -ja 
toukokuussa kävijöitä oli usein 25 nuorta per 
ilta.  

Kevään aikana K18-kahvilassa järjestettiin 
myös rasismin vastainen ilta. Anu-Rohima 
Mylläri (Punainen Risti) tuli 
opiskelijaharjoittelijansa kanssa vetämään 
illan, joka sisälsi ohjattuja pedagogisia 
harjoituksia liittyen syrjintään ja tietoisuuteen 
omista asenteista. Tämä erilainen K18-ilta 
sisälsi myös mahdollisuuden nuorille suorittaa 
kondomiajokortti. Illan vahvasti ohjattu 
toiminnallisuus toi vaihtelua ja keskustelu 
nuorten kesken oli vilkasta.  

Kevään loppua kohti K18-kahvila sai etsivien 
lisäksi apuohjaajan yhdestä kuty-nuoresta, 
joka nimettiin kahvilan fiilis-isännäksi. 
Kevään K18-kahvila päätettiin yhteisiin 
grillijuhliin. Kävijöitä oli taas 25 ohjaajien 
lisäksi. Nuoret toivoivat myös kesäkaudeksi 
kahvilatoimintaa. Päätettiin järjestää K18-
kahvila versio kesä kahtena kesäkuun torstai-
iltana ja heinäkuun viidentenä päivänä. 

Tuolloin tuunattiin kesäjalkautumisille 
starttaavan pakun, MC Nuston.  

Syksyllä kahvilatoimintaan haettiin uusia 
uomia. Porukkaan oli tullut uusia nuoria, 
jotka toivat vauhtia ja ääntä. Etsivät 
nuorisotyöntekijät tasapainottelivat hiljaisten, 
kahvilaan jo tottuneiden ja uusien tulokkaiden 
kesken. Pidettiin siivousilta, johon kutsuttiin 
Työllistämispaja Akselista laitoshuolto- ja 
siivouspalveluiden pajan ohjaaja (Tea 
Jokinen). Hän tuli kertomaan käteviä tapoja 
siivota omaa kotia. Myös Musiikkiopiston 
rytmikonsertti oli marraskuun puolivälissä 
samaan aikaan K18-kahvilan kanssa ja 
nuorilla oli mahdollisuus päästä 
kuuntelemaan live-musiikkia. 

Etsivät nuorisotyöntekijät kokivat 
ohjelmallisten kertojen lisäksi tarpeelliseksi 
jättää tilaa ns. tyhjille hetkille ja illoille, joissa 
tilanteet rakentuvat nuorista sinä iltana 
nousevan seuraamiselle. Loppusyksyllä 
etukäteen suunniteltuja kertoja olivat vielä 
jouluaskartelukerta. K18-kahvila päättyi 
syyskauden osalta joulujuhliin Yönusvan 
kustantamalla aterialla, seuralla ja 
joululaulujen laulamisella, myös joulupukille. 

 
Kuvassa: Etsivät nuorisotyöntekijät (Kirsi 
Salo, Terhi Ljungkvist ja Jonna Westerholm-
Tuppurainen, Joulupukki sekä 
Nuorisoneuvoja Nita Käkönen.) 
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Nuoret 

Etsivässä nuorisotyössä käytetään 
valtakunnallista PARent 
asiakastietojärjestelmää, joka päivitettiin 
uuteen versioon vuoden 2018 alussa. Vuonna 
2018 etsivän nuorisotyön tilastoissa oli 181 
nuorta, joista miehiä oli 100 ja naisia 81. 
Etsivä nuorisotyö työskenteli 168 nuoren 
kanssa. Etsivä nuorisotyö perustuu 
luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen. Siitä 
syystä kaikista etsivään nuorisotyöhön 
ilmoitetuista nuorista ei tullut etsivän 
nuorisotyön asiakkaita, sillä osa nuorista 
ilmoitti, ettei sillä hetkellä halunneet etsivään 
nuorisotyöhön asiakkuutta.  

Asiakasohjauksia etsivään nuorisotyöhön tuli 
mm. toisen asteen ammatillisen koulutuksen, 
te-toimiston, sosiaalitoimen sekä 
mielenterveyskeskuksen kautta. Lisäksi 
nuoret sekä heidän vanhempansa ottivat 
yhteyttä etsivään nuorisotyöhön. Nuoret 
kaipasivat apua mm. tulevaisuuden 
suunnittelun pohtimisessa, asumiseen ja 
arjenhallintaan liittyvissä asioissa, päihde- ja 
mielenterveysasioissa, koulutukseen 
liittyvissä asioissa sekä työ- ja 
toimeentuloasioissa. Lisäksi etsivät tekivät 
koulunuorisotyötä, verkostoyhteistyötä, 
yhteistyötahojen konsultaatiota, pienryhmien 
ohjauksia, katutyötä ja nuorten vanhempien 
tukemista. Etsivän nuorisotyön 
valtakunnalliset tilastot löytyvät internetistä 
www.nuorisotilastot.fi 

Yönusva 

 
Yönusva on kadulla tehtävää nuorisotyötä eli 
jalkautuvaa nuorisotyötä.  Se tarkoittaa sitä, 
että nuorisotyö sekä -työntekijät menevät 
sinne missä nuoret jo ovat. Jalkautua voi 
kadulle, ostoskeskuksiin, rannoille, puistoon, 
kirjastoon tai esim. koululle. Lähtemällä 
kaduille tavoitetaan myös sellaisia nuoria, 
jotka eivät käy nuorisotiloilla. Osallistuminen 
nuorten elämään vapaaehtoisten kanssa 
tehdään aina välittävällä ja läsnä olevalla 
tavalla. Nuorten arkisissa 

toimintaympäristöissä liikkuminen parantaa 
aikuisten ja nuorten välistä vuorovaikutusta. 

Yönusvaa koordinoi vuonna nuorisoneuvojan 
sijainen Nita Käkönen, jonka työpanosta 
siirrettiin etsivästä nuorisotyöstä 
erityisnuorisotyöhön sekä ennaltaehkäisevään 
työhön. Vastuupäivystäjinä toimivat Nitan 
lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät Kirsi Salo ja 
Jonna Westerholm-Tuppurainen sekä 
Yönusvan tuki ry:n puheenjohtaja Rauli 
Vartiainen. Kadulle jalkauduttiin 
vapaaehtoisten aikuisten kanssa. 
Vapaaehtoiset koulutettiin toimintaan 
Yönusvan omalla koulutuksella ”Nuorten 
reviirillä”. Vuonna 2018 sovittiin, että 
Yönusvan tuki ry:n hallitus on mukana 
valitsemassa uusia vapaaehtoisia. Vuoden 
2018 aikana vapaaehtoisten määrä kasvoi yli 
kymmenellä vapaaehtoisella ja vuoden 
loppuun mennessä heitä oli 34 henkeä. 
Katupäivystyksiä tehtiin vuonna 2018 n. 25 
kertaa. Keskittyen viikonloppuihin, 
paikallisten tapahtumien yhteyteen ja 
koulujen loma-aikoihin.  

Jalkautujien tärkein tehtävä on olla läsnä ja 
havainnoida ympäristöä. Usein jo pelkkä 
aikuisten läsnäolo rauhoittaa ilmapiiriä ja 
ennaltaehkäisee harkitsemattomia tekoja. 
Nuorten arkisissa toimintaympäristöissä 
liikkuminen parantaa aikuisten ja nuorten 
välistä vuorovaikutusta. Nuoret arvostavat 
sitä, että heidän luokseen mennään myös 
ilman erityistä käsiteltävää asiaa. 
Vapaamuotoinen kohtaaminen antaa nuorelle 
tunteen siitä, että hänestä ollaan aidosti 
kiinnostuneita. Kadulla ja muissa julkisissa 
tiloissa liikutaan puolueettomalla maaperällä, 
jolloin sekä aikuisten että nuorten rooli on 
erilainen kuin esim. koululla tai nuorisotilalla. 
Avainasemassa on nuoriin myönteisesti ja 
leimaamattomasti suhtautuva lähestymistapa, 
kuunteleminen ja kunnioittava kohtaaminen. 

Yönusvan vapaaehtoiset osallistuivat lisäksi 
seuraaviin nuorisopalvelujen tapahtumiin: 
Suksi kuuseen-talviurheilutapahtuma 
Korkeakankaalla, A.T.E. Päihdeputki, 
Onnirokki, etsivän nuorisotyön K18 -illat, 

http://www.nuorisotilastot.fi/
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Valkeakoski-päivä/Etsivä nuorisotyö 10-
vuotta, Ihana Valo ja A.T.E. Super -
tapahtuma sekä nuorisotiloille nuorten 
iltoihin. 
 

Nuortenkoski ja digitaalinen 
nuorisotyö 
 
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi on 
hallinnoinut Nuortenkoski.fi –verkkosivua 
vuodesta 2012 asti. Nuortenkoski tarjoaa 
julkaisukanavan nuorten tekemille sisällöille, 
nuorten ryhmille sekä yhteistyökumppaneille. 
Uudistuneet nuortenkoski.fi -verkkosivut 
avautuivat kaikelle kansalle keväällä 2017. 
Sivustopäivityksen myötä verkkosivuille tuli 
tuoreen graafisen ilmeen lisäksi myös 
mahdollisuus muun muassa chattailla etsivien 
ja nuorisonohjaajien kanssa Haloo! -chatissa. 
 
Valkeakosken nuorisotoimi haluaa pysyä 
mukana digitaalisen nuorisotyön 
kehittämisessä ja verkkosivujen uudistus oli 
yksi osa tätä toimintaa. Digitaalisella 
nuorisotyöllä tarkoitetaan kuitenkin laaja-
alaisesti mitä tahansa digitaalisin välineillä 
tehtävää toimintaa; Keskiössä Valkeakoskella 
ovat siis kamerat, kännykät, tietokoneet ja 
pelikonsolit sekä niiden kautta rakentuva 
toimintaympäristö. 
 
 

Nuortenkoski Haloo! 

 
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi on 
saanut valtionavustusta Nuortenkoski Haloo! 
–hankkeen toimintaan käytettäväksi vuosille 
2017, 2018 - 2019. Nuortenkoski Haloo! –
hankkeen tarkoituksena on osallistaa ja tukea 
nuorten omaehtoista mediatuotantoa, edistää 
nuorten valmiuksia kriittiseen median 
tarkasteluun sekä kehittää Valkeakosken 
kaupungin nuorisotoimen digitaalista 
nuorisotyötä. Hankkeen myötä 
nuorisotoimella on mahdollisuus tarjota 
entistä laadukkaampaa tieto –ja 

neuvontapalvelua Valkeakoskella. Hankkeen 
yhtenä väylänä on Nuortenkoski.fi –
verkkosivusto. Hankkeessa työskentelee 
nuorisonohjaaja Taru Virolaisen lisäksi 
mediaohjaaja Anna-Mari Nukarinen. 
Hankkeen toimintaa seuraamaan on kutsuttu 
kokoon hankkeen ohjausryhmä, joka on 
kokoontunut sekä keväällä että syksyllä 2018. 
Kuluneena hankevuotena on myös osallistuttu 
aktiivisesti digitaalisen nuorisotyön 
koulutuksiin Tampereella, Helsingissä ja 
Lahdessa. 
 
Helmikuussa 2018 tehtiin henkilökunnan 
digitaalisen osaamisen kartoituskysely ja 
tulosten perusteella tehtiin yhteiset 
digitaalisen nuorisotyön tavoitteet, jotka 
auttavat nuorisotoimen digitaalisen 
nuorisotyön toimintasuunnitelman tekemistä. 
Nuorisokeskus Pultin alakerrassa olevien av-
laitteiden käyttövarmuutta lisättiin keväällä 
2018 järjestämällä 5 minuutin diskoja 
vaihtuvilla nuorisonohjaaja-DJ:llä kahden 
viikon välein ennen työpaikkakokousta. 
Nuortenkoski Haloo! –hanke on myös 
tarjonnut koulutusta hankkeen 
yhteistyötahoille sekä henkilökunnalle 
Nuortenkoski.fi-verkkosivujen päivityksen 
osalta. GDPR eli EU:n tietosuoja-asetus 
aiheutti nuorisotoimen toimintaan kysymyksiä 
ja Nuortenkoski.fi –verkkosivuille lisättiin 
tietosuojaan liittyvä lauseke syksyllä 2018. 
Chat-, tietosuoja-, ja kriisiviestintäkoulutus 
17.5. kouluttajana toimi Annina Lundvall. 
Tämä oli lisäksi ensimmäinen etäyhteydellä 
toteutettu koulutus nuorisopalveluiden 
historiassa. 
 
Nuortenkoski Haloo! –hankkeen myötä 
nuorisotoimessa järjestettiin vuoden 2018 
aikana kahdet lanit: keväällä 25.-26.5. sekä 
9.–10.11.2018. Kevään laneja oli 
järjestämässä neljä vapaaehtoista nuorta sekä 
kolme kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuvaa nuorta. Laneihin osallistui 
yhteensä 15 nuorta ja laneilla pelattiin mm. 
Guitar Heroa, NHL:ää, Fortniteä ja Counter 
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Strikeä. Counter Strike –pelin takia lanien 
ikärajaksi laitettiin k16. Syksyn laneilla 
nuorisotoimen henkilöstön lisäksi oli myös 
Sääksmäen seurakunnalta nuorisotyönohjaaja 
Ilmari Veima. 

Hankkeen suurimpia hankintoja vuonna 2018 
olivat kannettava tietokone, pöytäpelikone, 
Adoben ohjelmistopaketti sekä VR-lasit 
Playstationille. Laitteiden käyttövarmuutta 
lisättiin mediaohjaajan opastuksella niin 
laitteiden kuin uusien ohjelmien käytössä.  

Peliviikolla jututettiin vanhempia LAPE-
vanhempainkahvilassa otsikolla Pelaamisen 
rajat ja haasteet. Osallistujia 
vanhempainkahvilassa oli parisenkymmentä 
vanhempaa ja mukana keskustelemassa oli 
erityisnuorisotyöntekijä Nita Käkönen, 
mediaohjaaja Anna-Mari Nukarinen, sosiaali-
ja perhepalveluiden asiakkuuskoordinaattori 
Joni Kumlander, Sääksmäen seurakunnan 
nuorisotyöntekijä Ilmari Veima & Janne 
Virtanen ja E-sports-toimittaja/-pelaaja. 

Hankkeen aikana tehtiin myös yhteistyötä 
Valkeakosken Sanomien kanssa. Syyslomalla 
järjestimme blogi-ja uutiskirjoittamisen 
workshopin Nuorisokeskus Pultissa. 
Osallistujat saivat vinkkejä tekstin 
kirjoittamiseen ja valokuvaukseen 
Valkeakosken Sanomien päätoimittajalta Mari 
Tuohiniemeltä. Osallistujia workshoppiin oli 
reilu kymmenen ja ryhmissä tehdyt 
uutiskirjoitukset julkaistiin 
Nuortenkoski.fi:ssä. 
 
Digitaalista koulutusta  
 
Osallistuimme Verken ja käsityökoulu 
Robotin järjestämään elektronisen 
rakentamisen ja ohjelmoinnin alkeiden 
koulutukseen Tampereelle 23.11.2018. 
Koulutuksessa pääsimme tutustumaan Maker-
kulttuuriin sekä saimme harjoitella 
käytännössä elektronisen rakentamisen ja 
ohjelmoinnin harjoituksia. 
 
Mediaohjaaja osallistui lisäksi Verken 

järjestämään Digitalisaatio ja sosiaalinen 
media nuorten parissa työskenteleville -
tilaisuuteen Lahdessa 27.11.2018. 
Tilaisuudessa käytiin läpi digitalisaation 
haasteita ja vinkkejä nuorisotyöllisestä 
näkökulmasta. Mediaohjaaja osallistui myös 
AVI:n järjestämään Nettisivujen 
saavutettavuus -koulutukseen maanantaina 
5.11.2018, jossa käsiteltiin verkkosivujen ja 
verkkoasioinnin saavutettavuutta uuden EU:n 
saavutettavuusdirektiivin näkökulmasta.  
 

Mediapaja 

Mediapajan kevät käynnistyi tammikuun 
2018 alussa lyhytelokuvan merkeissä. 
Elokuvan tekeminen vaihdettiin helmikuun 
alussa animaation pariin, jotta osallistujilla 
riittäisi intoa saattaa omatekemä elokuva 
loppuun. Mediapaja kokoontui kevätkaudella 
yhteensä 14 kertaa.  Toukokuun viimeisenä 
kokoontumiskertana osallistujat saivat 
elokuvansa valmiiksi ja olivat hyvin 
tyytyväisiä lopputulokseen.  

Kevään aikana mediapajassa on ollut mukana 
myös kuntouttavassa työtoiminnassa olevia 
nuoria, jotka ovat tehneet omina 
projekteinaan mm. valokuvagallerian 
Nuortenkoski.fi:hin sekä kuvanneet ja 
editoineet erilaisia videoita. 

Syksyllä kokeiltiin mediapajalle uudenlaista 
kokoontumiskäytäntöä. Mediapajakonseptia 
haluttiin viedä myös nuorisotila Tyrmään 
pop-up -tyyppisenä pajana. Mediapaja 
kokoontui Pultissa parittomien viikkojen 
keskiviikkoisin klo 16 - 18 ja Tyrmässä 
parillisten viikkojen torstaisin klo 16 - 18. 
Syksyn kokeilu vähensi mediapajan 
osallistujien määrää ja pitkäjänteinen yhteinen 
tekeminen jäi vähemmälle: Nuoret eivät 
löytäneet pajoja erillisinä viikkoina 
järjestettynä. Syksyn ohjelmassa oli mm. 
elokuvanteon perusteita, julistesuunnittelua ja 
meemien tekoa. 
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Nuorisovaltuusto 
 
Valkeakosken nuorisovaltuusto kokoontui 
vuonna 2018, 11 kertaa. Nuorisovaltuuston 
puheenjohtajana toimi Emma Löövi ja 
sihteerinä Heidi Parkkila. Nuorisotoimesta 
mukana olivat nuorisotoimenjohtaja Anne 
Kurikka, nuorisonohjaajat Laura Flankkumäki 
ja Annina Airola.  

Nuorisovaltuusto antoi lausunnon mm. 
harrastustakuuta ja ilmaista ehkäisyä 
koskeviin aloitteeseen sekä 
nuorisostipendiehdotuksen. Nuorisovaltuusto 
toivoi, että perusopetuksen resurssi- ja 
toimenpideselvitykseen olisi kysytty heiltä 
mielipidettä. Nuorisovaltuusto kutsui 
Valkeakosken koulujen oppilaskuntien 
hallituksen edustajat nuorisokeskus Pulttiin 
kaksi kertaa vuoden 2018 aikana saadakseen 
laajempaa käsitystä lasten ja nuorten 
tilanteesta Valkeakoskella. 

Nuorisovaltuusto järjesti kevättä rinnassa 
tempauksen toukokuussa. Yli 16-vuotiaille on 
kaivattu toimintaa ja nuorisovaltuutetut 
kokeilivat perjantai-iltojen yökahvilaa. 
Osallistujamäärä oli vaihteleva ja kokeilua ei 
jatkettu syksyllä työntekijäresurssipulan 
vuoksi. Täysin vapaaehtoisilla vedettävä 
toiminta katsottiin liian kuormittavaksi. 
Nuorisovaltuusto osallistui Onnirokkiin 
omalla pisteellään, jossa kysyttiin mielipidettä 
ilmaisesta ehkäisystä. Huhtikuussa 
Valkeakosken nuorisovaltuusto isännöi 
Pirkanmaan nuorisofoorumin tapaamista. 

Nuorisovaltuustovaalit kaudelle 2019-2020 
järjestettiin marraskuussa 2018. 
Nuorisovaltuustoon haki 19 nuorta, joista 
vaaleilla valittiin 13. 

Koulunuorisotyö 
 
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi tekee 
koulunuorisotyötä Valkeakoskella 
pääsääntöisesti yläkouluikäisten nuorten sekä 
2. asteen opiskelijoiden sekä opettajien 

kanssa. Alkuvuonna 2018 tehtiin yhteistyötä 
Tyryn tukioppilaiden kanssa monessa eri 
tapahtumassa. Ystävänpäivänä tempaistiin 
Koskikarassa ja jaettiin hyvää mieltä 
halaamalla ihmisiä sekä jakamalla heille 
iloisia sanoja sekä S-marketin lahjoittamia 
makeisia. Tukioppilaat olivat todella reippaita 
ja rohkeita. Lisäksi he ovat olleet mukana 
Tyrmän tapahtumissa pitkin kevättä ja syksyä. 
Heti elokuussa ryhmäytettiin uusia 
seiskaluokkia Pappilanniemessä ja tukarit 
olivat siellä vahvasti mukana tsemppaamassa 
ja järjestämässä omaa tehtäväpistettään. 

Nuorisonohjaajat kävivät pitämässä 
tukioppilaille erilaisia teematunteja liittyen 
esim. kiusaamiseen, rasismiin ja tekemällä 
nuorisotoimen kuviot tutuiksi. Lisäksi Jopo-
luokalle pidettiin seksuaalikasvatustunnit. 

Loppukeväästä kuudesluokkalaiset kävivät 
tutustumassa uuteen kouluunsa Tyryllä ja taas 
järjestettiin tukioppilaiden kanssa yhteistyössä 
kutosille mukava tutustumispäivä. 
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Iso Askel 

Iso Askel-tapahtuma on suunniteltu 
kuudesluokkalaisille, jotka ovat siirtymässä 
syksyllä yläkouluun. Iso Askel -tapahtuma 
pidetään tavallisesti keväällä huhti-
toukokuussa ja kaupungin jokainen 
kuudesluokkalainen pääsee osallistumaan 

tapahtumaan. Kaupunkikoulujen 
kuudesluokkalaiset (Sorrila, Tietola, Roukko) 
käyvät Ison Askeleen läpi puolessatoista 
tunnissa, kehäkoulujen (Tarttila, 
Kärjennniemi, Rauhala, Leppälä) Iso Askel 
on yön yli kestävä leiri Pappilanniemessä. 
Isossa Askeleessa käsitellään juuri tähän 
murrosvaiheeseen sopivia aiheita: 

Murrosikää, riippuvuuksia ja kiusaamista. 
Lisäksi tapahtumassa saa käytännön tietoa 
yläkoulun arjesta. Yläkoulun arjesta on ollut 
kertomassa yläkoululta edustaja sekä 
muutamia tukioppilaita. Iso Askel -tapahtuma 
toteutetaan yhteistyöllä Sääksmäen 
seurakunnan kanssa.  
 

Ryhmäx 

Ryhmäx- seiskojen ryhmäytyspäivät 
kokosivat Tyryn koulun seiskat 20. - 21.8. ja 
Naakan koulun seiskat 22.-23.8. 
Pappilanniemeen luokanvalvojiensa ja 
tukioppilaidensa kanssa. Ryhmäx -päivissä 
korostui valinnan vapaus, vastuunotto ja koko 
upean Pappilanniemen luonnon 
hyödyntäminen. Luokat valitsivat itse oman 
päätavoitteensa ja toteutusvaihtoehdon 
(Remontoijan unelma, Hippikommuuni, 
Jetron retket ja Time traveller) Ryhmäx-

päivälle. Yhteiset aikataulut pidettiin 
minimissään ja luovuutta tarvittiin luokan 
”oman matkan” kulkemiseen. Jokaiselle 
vastaantulevalle tehtävälle oli määritetty 
tarkoitus, useimmiten se, että tehtävän 
suorituksesta sai lisävihjeen seuraavaan 
tehtävään. Monipuolisista suorituksista oli 
myös mahdollista ansaita lisäetua päivän 
lopuksi pidettyyn luokkien väliseen 
haasteeseen. Ajatus kuitenkin oli, että oppilaat 
toimivat ryhmänä itseään varten ja tekevät 
ryhmälleen sopivia valintoja omassa 
aikataulussaan. Ohjaajien keskeisimpiä 
tehtävinä oli luottaa luokan yhteisiin 
valintoihin, turvallisuudesta huolehtiminen ja 
reflektointi. Pari viikkoa Ryhmäx -päivän 
jälkeen seiskaluokat kokosivat 
matkakertomuksen, jonka he esittelivät muille 
koulunsa 7.-luokkalaisille. Oppilaille 
teetetyssä palautekyselyssä korostui yhdessä 
tekemisen ja omiin luokkalaisiinsa 
tutustumisen merkitys. 
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Kiitos kun jaksoit kanssamme tähän asti. 
Lisätietoja toiminnastamme löydät nuortenkoski.fi sivuilta 
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