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70 VUOTTA KUNNALLISTA 
NUORISOTYÖTÄ – SORVIN 
ÄÄRELTÄ SOMEEN 

Vuonna 2016 Nuorisokeskus Pultti pääsi 
vauhtiin ja kävijämäärät kasvoivat. Talo oli 
aamusta iltaan tehokäytössä. Uudessa 
museaalisessa miljöössä muisteltiin nuorison 
kanssa myös menneitä järjestämällä 
nuorisotyön taipaleen 70–vuotisjuhlat 
Valkeakoski-päivänä 27.10. Nuorten on hyvä 
olla tietoisia oman kylän historiasta. 
Aiheeseen päästiin hyvin sisään nuorten 
kanssa toteutetun Nuorisomuotinäytöksen 
kautta ja Pultin ”catwalk” päästiin vihdoin 
koeajamaan. Historiallisessa puvustamisessa 
auttoi kaupunginteatteri ja taustalle oli 
loihdittu tarkasti ajan kuvaa ja musiikkia. 
Hienosti onnistunut näytös jäi elämään vielä 
seuraavaankin vuoteen mm. tulevan 
Veteraanipäivän iloksi. Veteraanithan olivat 
70 vuotta sitten ”murrosikäisiä”, vaikkakin 
siihen aikaan nuoriso omana ikäryhmänään 
lapsuuden ja aikuisuuden välissä, alkoikin 
vasta hahmottua.  

Vanhaan aikaan perehtymällä avautui 
entisaikojen nuorten elämästä verrannollisia 
asioita nykypäivään. Sotien jälkeen 
erityisesti siirtoväkeen kuuluvien 15-18 –v. 
poikien keskuudessa oli työttömyyttä ja 
Kauppala järjesti heille mm. metsä-, 
rakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yhteisöt 
ja yhdistyksetkin hoitivat uudelleen 
rakentamista ja auttoivat yhteisöllisesti. 
Tänä päivänäkin painitaan nuorten 
työllistämisen kanssa ja kaivataan taas 
kolmatta sektoriakin apuun nyt sote- ja 
maakuntauudistuksen alla!  Energisille pojille 
oli tarve järjestää ohjattua tekemistä, niinpä 
vuonna 1947 valmistui parakki poikien 
askartelupajalle Sorrilan koulutontille, 
samoin tytöille oma kerhonsa pari vuotta 
myöhemmin.  Sukupuolisensitiivinen 
nuorisotyö on nytkin arvossaan ja 
seksuaalisuuden moninaisuuteenkin on 
herätty. Nykyään edelleen olisi tarvetta lisätä 

ammattitaitoista ohjausta, halpoja 
harrastuksia ja tekemistä netissä notkumisen 
sijaan. 60-luvulla pohdittiin ”Miksi nuori 
protestoi?” ja paneelin voimin keskusteltiin 
aiheesta ”Alkoholinkäyttö ja tupakointi 
nuorison keskuudessa Valkeakoskella”.  Nyt 
info-tilaisuuksiemme otsikkoon on pitänyt 
lisätä nuuska ja kannabis. Pro-testi - 70 
vuotta nuorisotyötä Valkeakoskella – 
juhlapäivän otsikko juontuikin historiasta ja 
siitä tosiasiasta, että nuorisotyössä 
ammattilaisuutta testataan joka päivä 
haasteiden lisääntyessä edelleen. 

Tiivistetty historiikki nuorisotyöntekijöiden 
ja tilojen sekä toiminnankin näkökulmasta 
löytyy toimintakertomuksen lopusta. 

1947 poikien askartelupaja 

 

 

 

 

 

 

Tytöt askartelevat 2016 kesäleirillä 
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SÄÄSTÄMISEN JA YHTEISTYÖN 
TAIDE 
 

Nuorisotoimi onnistui säästötoimissaan ja sai 
puristettua laadullisesti ja määrällisestikin 
onnistuneen vuoden pienemmissä neliöissä 
ja kutistetulla työtiimillä. Toki toisaalta 
loppuvuodesta alkoi jo näyttää siltä, että 
enää ei edullisesta ja ennaltaehkäisevästä 
nuorisotyöstä voi enempää säästää. 
Päinvastoin olisi kannattavampaa panostaa 
siihen jatkossa enemmän. Onneksi uusia 
yhteistyötahoja nousi mukaan toimintaan ja 
myös nuoret olivat entistä aktiivisempia 
vallattuaan Pultin tapahtumatiimin. Iso osa 
Pultin tapahtumista olikin nuorten itsensä 
ideoimia ja toteuttamia. Tähän toki tarvittiin 
taas kerran vahvaa aktivoivaa ohjausta ja 
nuorisotyöntekijöiden panosta. 
Nuorisovaltuustossa valta vaihtui 
sopuvaaleilla ja erittäin innokkaat uudet 
valtuutetut pääsevät vauhtiin vuosina 2017-
2018. Nuorten kasvun ja osallisuuden 
tukeminen vaatii työntekijöiltä useiden eri 
alojen tuntemusta ja osaamista sekä 
jatkuvaa täydennyskouluttautumista.  Tämä 
korostuu erityisesti etsivässä nuorisotyössä, 
jossa ohjataan nuorta jatkuvasti 
muuttuvassa tuki- ja palveluviidakossa. 
Tärkeätä luottamuksellisen ja kokemusta 
edellyttävän ohjaustyön jatkuvuudessa olisi 
saada etsivään nuorisotyöhön vakituiset 
tekijät, ettei osaaminen karkaa aina 
määräaikaisten tekijöiden vaihtuessa. 
Saldona kuluneesta vuodesta voisi myöntää 
Nuorisotoimen tiimille Vuoden Pro-
ohjaustyön Taiteilija –mitalin☺!  

Anne Kurikka, nuorisotoimenjohtaja 

 

 

 

 
 

Nuorisotoimen henkilökunta vasemmalta alkaen: 

Taru Vepsäläinen, Terhi Ljungkvist, Johanna 

Mielonen, Juha Hämäläinen, Taija Ketonen, Anne 

Kurikka, Marja Kumpulainen, Nita Käkönen ja Anni 

Eskonen  

 

 

 

 

Kuva: Pro-testi 70 vuotta nuorisotyötä 

Valkeakoskella muotinäytös. 
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KESÄLEIRIT KARINIEMESSÄ 
2016 

Kesäleirimeininki startattiin kesäkuun 13. 
päivä isompien, eli yli 6.-luokkalaisten 
leiriviikolla. Isompien leiri kesti viisi päivää. 
Pienten, eli 3.-5.-luokkalaisten leiri oli 
vuorostaan 20.-23. kesäkuuta. Isojen leirille 
oli saapunut sankoin joukoin vanhoja tuttuja 
nuoria, vain muutama uusi oli mukana. 
Kariniemen leireillä on niin hauskaa, että 
leiriläiset haluavat mukaan joka vuosi 
uudestaan! Isojen leirillä oli kämpät lähes 
täynnä, pienten leirillä hieman väljempää. 

Leireillä oli yhteensä 88 leiriläistä. 

Ohjemassa oli tietenkin leirinuotiota, 
makkaranpaistoa, myymäläautolla ostoksilla 
käymistä, lipunryöstöä, uimista ja 
saunomista, leiripaitojen maalaamista, 
Beach Partya ja leirikastetta sekä paljon 
muuta mukavaa! 

Leiriläisiä oli ohjaamassa nuorisotoimen 
nuorisonohjaajista Nita Käkönen, Johanna 
Mielonen, Taru Vepsäläinen, Anni Eskonen ja 
Marja Kumpulainen, siviilipalvelusmies Jami 
Kyöstilä, oppisopimusopiskelija Patu Mäkelä, 
kesätyöntekijät Aaron Rönkkö, Ramona 
Rautanen ja Julia Kiuru. Lisäksi saimme 
joukkoomme nuorten 
vastaanottokeskuksesta neljä nuorta, joista 
kaksi oli pienten leirillä ja kaksi isojen leirillä. 
Fahim ja Reza tykkäsivät pelata isojen leirillä 
jalkapalloa, mutta eivät tykänneet hyttysistä. 
Pienten leirillä askartelusta ja hiusten 
letityksestä kiinnostunut Marinalva opasti 

pieniä ja Ali pelasi lasten kanssa erilaisia 
pelejä jalkapallosta mölkkyyn. 

KONTAKTILEIRI KARINIEMESSÄ 
2016 

Tänä vuonna oli jälleen kehitysvammaisille 
suunnatun Kontaktileirin vuoro. 
Nuorisotoimi järjestää kontaktileirin joka 
toinen vuosi ja Valkeakosken seurakunta 
joka toinen vuosi. Kontaktileiri sijoittui 
tiistaista 7.6. perjantaihin 10.6. Leirillä oli 
mukana 19 leiriläistä. He olivat iältään 9-61-
vuotiaita. Kontaktileiriä ohjasivat 
leirinjohtaja Johanna Mielonen, Nita 
Käkönen, Satu Sirèn, Anni Eskonen, Patu 
Mäkelä, Jami Kyöstilä ja Rauli Vartiainen. 
Vapaaehtoisina ohjaajina toimivat Roosa 
Setälä, Ramona Rautanen, Tilda Hildèn, 
Erika Salonen, Aaron Rönkkö ja Lassi 
Mustaniemi. 

Kontaktileirillä oli sekä perinteistä että vähän 
uudempaa ohjelmaa. Perinteisiin kuuluivat 
muun muassa leirinuotiolla laulaminen ja 
makkaran paisto, saunominen, tietovisat, 
levyraati ja bingot. Uusina juttuina olivat 
improilu ja siitä leiriläiset tykkäsivät kovasti. 
Onginta oli suosittua hommaa varsinkin 
poikien ja miesten mielestä, Heli Mustosen 
runoiluhetki oli kaikkien mieleen ja viimeisen 
illan diskossa koettiin jo melkoista euforiaa, 
kun vastaanottokeskuksen nuoret tulivat 
tanssittamaan leiriläisiä! Leiristä jäi iloinen ja 
mukava tunnelma sekä muistot, joilla jaksaa 
odottaa seuraavaa leiriä. 
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EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 

Ehkäisevän päihdetyön –ryhmä ”Ehkis” 
päätti perustaa 9.11.2015 monialaisen 
työryhmän kokoamaan lasten ja nuorten 
palveluiden yhteistä toimintamallia 
päihteettömyyden tueksi ja varhaisen 
puuttumisen ohjeeksi. Suunnitelman 
tavoitteena: varhainen puuttuminen, 
yhdenmukaiset käytännöt eri palveluissa, 
tasalaatuisuus, puheeksioton helpottaminen, 
päihdekasvatustyön laadun parantaminen 
sekä vanhempien tukeminen. Mukana 
toimintamallia tekemässä vuonna 2016 
olivat perusopetus, kouluterveydenhuolto, 
perheohjaus, nuorisotoimi sekä 
lastensuojelu. Vastaavia toimintamalleja 
löytyy lähes joka kunnasta. Ehkäisevä 
päihdetyö perustuu lakiin ja kunnan tehtävä 
on luoda työlle riittävät edellytykset. 
Alkoholiohjelma uudistui vuonna 2015 
ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaksi.  

 

 

 

 

 

 

A.T.E. PÄIHDEPUTKI 2016 

Päihdeputki rakennettiin ensimmäistä kertaa 
Nuorisokeskus Pulttiin huhtikuussa 2016. 
Päihdeputki on toteutukseltaan 
ennaltaehkäisevää päihdetyötä draaman 
keinoin, moniammatillisena toteutuksena. 
Putki koostui näytelmästä sekä 
purkukeskustelusta. Purkukeskustelussa 
käytiin läpi esityksessä heränneitä ajatuksia 
sekä teemoja. 

Päihdeputki oli suunnattu Naakan ja Tyryn 
7.-8.- luokkalaisille. Päihdeputkea oli 
toteuttamassa Jopo-luokka, Naakan 
pienluokka, VAAO:n Vaateri, Sääksmäen 
seurakunta, vapaaehtoiset nuoret sekä Armo 
Ry:n nuoret.  

Tämän vuoden päihdeputkessa tärkeimpinä 
teemoina olivat vanhempien päihteiden 
käyttö sekä perheiden ongelmat, päihteiden 
käyttö pahanolon purkamiseen sekä 
päihteistä puhuttiin tupakasta ja 
kannabiksesta.  

Päihdeputkessa kävi nuoria viiden päivän 
aikana yhteensä 480.  
 
”Päihdeputki oli hyvä idea, sillä siitä voi 

olla apua monille nuorille.” 

(Päihdeputkeen osallistunut nuori) 
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NUORISOTILA TYRMÄN TILAT 
TEHOKÄYTÖSSÄ 

 

Kevään toiminta aloitettiin Nuorisotila 
Tyrmässä 5. tammikuuta ja syksyn toiminta 
aloitettiin kesätauon jälkeen 6. syyskuuta. 
Kevätkausi odoteltiin päätöksiä Roukon 
väistötila-asioissa ja keväällä 2016 tulikin 
päätös, että Tyrmä toimii Roukon koulun 
väistötilana hamaan tulevaisuuteen ja tilaan 
sijoitetaan yksi luokka päivisin. Tyrmässä 
riittikin kuhinaa, sillä päivisin nuorisotilassa 
kävi koulua Roukon 1c-luokka ja iltaisin tila 
muuntui nuorison käyttöön. Ahkerat vaksit 
kävivät aamuisin tekemässä tilasta 
luokkatilan, johon kuuluu tietenkin pulpetit 
ja tuolit, ja illaksi pulpetit kasattiin nurkkaan 
ja tilalle tuli sohvia ja muita kalusteita. Vielä 
viime syksynä toiminut nuorisotilapäivystys 
jäi nyt kokonaan pois ohjelmasta, sillä tilat 
eivät kyseiseen toimintaan riitä. 
Kouluyhteistyö Tyryn kanssa on kuitenkin 
sujunut mukavasti tilojen puutteesta 
huolimatta. 

Tyrmän kävijämäärät kasvoivat viime 
syksystä melkoisesti. Arki-iltoina 
kävijämäärät ylittivät 60 nuoren rajan ja 
perjantaisin tilalla kävi jopa yli 120 nuorta. 

Tyrmä ei siis ollut turhaan avoinna kolme 
kertaa viikossa. Tyrmä oli avoinna 
maanantaisin ja torstaisin klo 16-20 ja 
perjantaisin klo 17-23, jolloin 
seiskaluokkalaiset kuitenkin passitettiin 
kotiin jo klo 22. 

TYRMÄN TEEMAILLAT 

Syksyyn kuului erilaisia teemailtoja, jotka 
keräsivät hienosti väkeä. Syksyn aikana oli 
esimerkiksi syysloman Extra-ilta, johon 
saatiin vierailevia kokkeja Alppikadun 
vastaanottokeskuksesta. Sieltä tuli viisi 
nuorta kokkaamaan tyrmäläisille 
afganistanilaista ruokaa, kabilia. Ruoka 
maistui ja tilalla oli hyvä tunnelma koko illan. 
Kirjaston kanssa yhteistyössä virisi ilmoille 
ajatus POP UP-kirjastosta ja tämä 
toteutettiinkin lokakuussa. Tyrmään tuli 
kirjastosta Minna Endgren pitämään 
kirjastonurkkausta, josta nuoret saivat 
lainata kirjoja. Lisäksi vietettiin 
Halloweenbileitä, Nenäpäivän iltaa ja 
askarreltiin isänpäiväkortteja sekä 
joulukortteja.  

PIENRYHMÄTOIMINTAA SIKS-
KERHOSSA  

Torstaisin klo 14.30-16 Tyrmässä kokoontui 
Siks-kerho, joka on kuudesluokkalaisten oma 
kerho. Kerhossa kävi noin viisi kerholaista 
kerrallaan ja heistä saatiinkin tiivis 
pienryhmä, joka tykkäsi toimia yhdessä. 
Kerhossa oli joka kerta jotain pientä evästä, 
jonka kerholaiset useimmiten valmistivat 
itse. Välipala olikin tarpeen, sillä kerholaiset 
tulivat paikalle suoraan koulusta ja kasvavat 
nuoret ovat nälkäistä porukkaa! Kerhossa 
pelattiin syksyn mittaan erilaisia pelejä 
Pokemon Gosta biljardiin ja lautapeleihin, 
askarreltiin, tehtiin 
improvisaatioharjoituksia, katseltiin leffaa ja 
harrastettiin kirjeenvaihtoa naapurikuntaan 
Akaan pikkunuokkulaisille.  



8 

 

 

TYRMÄN TILATOIMIKUNTA 

Syyskuussa käynnisteltiin Tyrmän 
tilatoimikunnan toimintaa. Tyrmän 
tilatoimikunta eli TTK kokoontui 
ensimmäisen kerran 27.9. ja paikalle tuli 
seitsemän aktiivista Tyrmän kävijää. 
Kokouksessa mietittiin, mitä hankintoja 
Tyrmään pitäisi tehdä ja pohdittiin myös 
ohjelmaa eri teemailloille. Ensimmäinen 
suurempi hankinta oli vedenkeitin ja siitä 
nuoret iloitsivatkin kovasti. TTK kokoontui 
syksyn aikana kerran kuussa, eli neljä kertaa 
ja joka kerralla pohdittiin Tyrmän asioita. 
Tilatoimikunnan nuoret pysyivät suurin 
piirtein samoina koko kauden ja 
kokoontujien määrä vaihteli seitsemästä 
kymmeneen. Tilatoimikunta jatkaa 
kokoontumisiaan myös keväällä 2017 ja 
toimikuntaan otetaan aina uusia, innokkaita 
nuoria. Tilatoimikunnan on siis tarkoitus 
päättää asioista, jotka heitä koskevat, eli 
tässä tapauksessa nuorisotilansa asioista. 
Nuoret pääsevät jo varhaisessa vaiheessa 
kokeilemaan ja oppimaan vaikuttamisen eri 
keinoja. 

TYRMÄT OHJAAJAT 

Nuorisotila Tyrmässä toimintaa ohjasivat 
tilan vastaava nuorisonohjaaja Johanna 
Mielonen työparinsa nuorisonohjaaja Taru 
Vepsäläisen kanssa. Muita ohjaajia olivat 
siviilipalvelusmies Juha Hämäläinen, 
iltaohjaaja Rauli Vartiainen sekä 
loppuvuodesta aloittanut nuorisonohjaajan 
sijainen Sanna Kukkonen. Nuorisotilalla on 
aina vähintään kaksi aikuista ohjaajaa nuoria 
varten, tarvittaessa jopa enemmän. 

KULTTOUR 2016 

Kaikkien pirkanmaalaisten nuorten oma 
kulttuurikuukausi marraskuu alkoi taas 
mietityttää KultTour-ryhmän ohjaajia. 
Ensimmäinen kokous aiheesta käytiin 7. 
maaliskuuta Nokialla. Kaikkiaan kokouksia 
oli tänä vuonna seitsemän ja niissä pohdittiin 
mm. KultTour-mainoksen väritystä, uusia 
rollup-julisteita, tapahtuman markkinointia 
sekä tämän vuoden teemaa, joka lopulta 
hahmottui Kuule mua – vaikuttamista 
taiteen keinoin. Viimeisessä kokouksessa 
käytiin läpi paikkakunnittain, miten 
KultTour-kuukausi sujui. 

Jokainen kunta teki tahoillaan kartoitusta 
marraskuun sopivista tapahtumista 
KultTour-esitteeseen ja tarjonta oli jälleen 
entistä kattavampi. Saatiin esitteellinen 
mahtavia tapahtumia nuorille ympäri 
Pirkanmaata! Valkeakoskella näitä oli mm. 
Open Stage-ilta, Halloweenbileet, A.T.E. 
Super-tapahtuma, Nenäpäivän ilta sekä Mun 
Taidetta-teeman alla oleva Mun 
Nettitaidetta-taidenäyttely 
www.nuortenkoski.fi -sivustolla sekä 
avoimet ovet Myllysaaren museoon alle 18-
vuotiaille koko kuukaudeksi. Tänä vuonna 
KultTour-kuukausi oli näkyvämpi kuin 
koskaan ja juhli samalla 10-vuotistaivaltaan! 
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NUORISOKESKUS PULTTI 
NUORTEN 
TAPAHTUMATUOTTAJIEN, 
RÄPIN JA 
YHTEISTYÖTOIMIJOIDEN 
AREENA 

AVOIN NUORISOTILATOIMINTA 
PULTISSA 

Nuorisokeskus Pultissa järjestettiin 
perinteisiä 7.luokkalaisten-17-vuotiaiden 
iltoja kolmesti viikossa: keskiviikkoisin klo 

16-20, lauantaisin klo 17-23 ja sunnuntaisin 
klo 16-20. Vuoden aikana nelituntisissa 
illoissa kävijöitä oli 25-55 illassa ja 
lauantaisissa kuuden tunnin illoissa 40-120 
illassa. Kävijämäärät nousivat selvästi 
syksyllä 2016 erityisesti lauantai-iltojen 
osalta. 

Ohjaajina illoissa työskentelivät 
pääsääntöisesti Nuorisokeskus Pultin 
vastaava ohjaaja Nita Käkönen, 
nuorisonohjaaja Anni Eskonen (vastaava 
ohjaaja marraskuusta lähtien), 
oppisopimusopiskelija Jukka-Pekka Mäkelä 
ja siviilipalvelusmiehet Jami Kyöstilä (kevät) 
ja Juha Hämäläinen (syksy). Nuorisotoimen 
kahvilatoimintaa hoitivat Armo ry:n nuoret. 

Iltojen aikana nuoret muun muassa 
pelailivat, viettivät aikaa niin keskenänsä 
kuin ohjaajien kanssa keskustellen, dj-
koulutuksen käyneet nuoret soittivat 
musiikkia. 

AKTIIVINEN TAPAHTUMATIIMI 
JÄRJESTÄYTYI NUORTEN 
TAPAHTUMIEN ÄÄRELLÄ 

Nuorisokeskus Pultissa käynnistettiin 
syksyllä 2015 nuorten tapahtumatuotannon 
muoto ”Tapahtumatiimi”. Tämä 
tapahtumatiimi pääsi vaikuttamaan niin 
Pulttiin liittyviin asioihin kuin 
suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
arvioimaan kaikkia Pultissa järjestettäviä 
tapahtumia. 

Tapahtumatiimiin kuului vuoden aikana noin 
20 14-18-vuotiasta nuorta, joista osa oli 
Pultin vakikävijöitä ja osa tapahtumien 
järjestämisestä tai jossain tietyssä 
tapahtumatyöntekijän roolissa 
kehittymisessä kiinnostuneista nuorista. 
Tiimi osallistutti muitakin nuoria yksittäisten 
tapahtumien järjestämiseen. 
Tapahtumatiimi kokoontui ohjaajansa Anni 
Eskosen kanssa kuukausittain koko tiimin 
yhteisiin kokouksiin ja jakautui pienempiin 
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vastuuryhmiin yksittäisten tapahtumien 
osalta. Lisäksi tapahtumien suunnittelua ja 
arviointia sekä jatkuvaa reflektointia itse 
tapahtumatiimin toiminnan kehittämiseksi 
käytiin aktiivisesti WhatsApp-ryhmän kautta.  

”Tiimissä voi luoda kivan ja erilaisen illan 
kuin yleensä, tekemistä ja hauskanpitoa - - 
…mielekkäitä tapahtumia, joissa on rento 
tunnelma ja kaikki nuoret tuntevat itsensä 
tervetulleiksi” 

Tapahtumatiimin tuotoksena toteutui 
vuoden 2016 aikana seuraavat nuorten 
tapahtumat: 

Levyraati & Bingo, Lumiveistoskisa & 
nuotioilta, Talvilomadisko 4.-6.luokkalaisille, 
Leffailta, kolme K13-diskoa, Retrolautapeli-
ilta, seitsemän Open Stage -iltaa, Räppipaja, 
Sadonkorjuu-grillibileet, Kasari-teemailta ja 
Ruotsin laiva -teemailta. Lisäksi tiimiläiset 
olivat mukana isommissa Nuorisokeskus 
Pultin tapahtumissa, kuten Onnirokissa, 
Nuorisotyötä 70 vuotta Valkeakoskella -
tapahtumassa ja A.T.E.Superissa.  
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Sadonkorjuu –ilta 

RÄPPI ON TÄMÄN AJAN JUTTU 

Isompien musiikkitapahtumien lisäksi 
Pultissa järjestettiin seitsemän Open Stage -
iltaa. Open Stage -illoissa lavalle 
kannustettiin nousemaan nuoria minkä 
tahansa taidemuodon äärellä esiintymään. 
Kuusituntiset illat täyttyivät muun muassa 
laulu- ja tanssiesityksistä sekä improilusta, ja 
nuorta väkeä esiintyjien perheenjäsenineen 
kävi 80-130 nuorta illassa. Iltojen 
tapahtumatekniikasta vastasivat siihen 
koulutetut nuoret. Teatteri-ilmaisun 
koululaisten alkuillan improesitykset 
vakiintuivat odotetuksi ohjelmanumeroksi 
kuten myös musiikin lajeista räp! 

 

Nuorten ehdotuksesta syntyi helmikuussa 
2016 räppipaja, jota tuli pitämään 
helsinkiläinen Toni ’Pikkis’ Virtanen. 
Räppipaja yhdisti kaksitoista 14-22-vuotiasta 
nuorta, joista osa oli aloittelevia 
laulunkirjoittajia, osa oli jo jotain 
pöytälaatikkotekstejä kirjaillut, ja muutama 
oli mukana harjoittelemassa tuotosten 
miksaamisessa ja lavatekniikassa. Kahden ja 
puolen viikon aikana räppipajassa syntyi 
tyhjästä kaksi pajalaisten yhteistä räp-biisiä 
helmikuun Open Stage -iltaan lavalla 
esitettäväksi. Ja tästähän musiikinteko vain 
alkoi; räppipajalaiset ovat esiintyneet 
erilaisilla kokoonpanoilla useissa 
Nuorisokeskus Pultin tapahtumissa, 
kaupungin toimijoiden yhteisillä 
Varjomarkkinoilla kesäkuussa Valkeakoski-
opistolla ja saaneet lukuisia keikkoja niin 
Valkeakoskella kuin lähikunnissakin. Syksyllä 
nuorimmat räppipajalaiset kartuttivat 
taitojansa vertaisohjaajina pitämällä 
räppikerhoa kerran viikossa 9-14-vuotiaille 
nuorille. Räppikerhoon osallistui 7 eri nuorta. 
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ONNIROKKI AVASI 
NUORISOTOIMEN SYKSYN 

Perinteeksi muodostunut Onnirokki 
järjestettiin lauantaina 3.9.2016. 
Tapahtumapaikkana toimi Kanavanrannan 
ympäristö: Nuorisokeskus Pultti ja sen piha-
alue. Ulkolavalla esiintyivät tänä vuonna 
Nikke Ankara ja Evelina. Onnirokin avasi 
tänä vuonna Juhani Kivelä, jonka jälkeen 
lavalle pääsi yleisöä lämmittelemään Juho 
Oksa. Pultissa, Montun esiintymislavalla, 
nähtiin paikallisia nuoria esiintyjiä kuten 
esimerkiksi Skuubi, Läääc, Juho O., Tuomas 
L., Bläkki ja Leksi.  
Onnirokin aikana laitettiin Pultin pihamaalle 
pokestopeille luret päälle, joista tulikin 
Onnirokin aikana mukavasti 
pokemonsaalista. Nuorisokeskus Pultin 
pajassa järjestettiin myös 
pokemonkasvomaalausta. Pokemonjahdin ja 
musiikillisten nautintojen ohella Yönusva 
tarjosi Onnirokin kävijöille makkaraa Pultin 
pihamaalla. Onnirokissa kävi tänä vuonna yli 
1000 kävijää. 

 

 
 

 

 

 

NUORTEN TOIMINTA-AREENA 
MYÖS YHTEISTYÖTOIMIJOILLE 

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on 
rikastuttanut nuorten mahdollisuuksia 
kaupungin keskellä Kanavanrannassa. 
Teatteri-ilmaisun koulu nuorineen on 
osallistunut Open Stage –iltojen 
sisällöntuotantoon ja A.T.E.Päihdeputken 
toteutukseen, Kuvataide- ja käsityökoulu 
Emilin kanssa yhteistyössä jatkettiin 
seinämaalauksia, Musiikkiopiston 
vappukonsertti rikastutti kevään 
musiikkiantia ja lainavälineistö bändi-
iltojamme… Jopa yritystoimintaa nuoret 
ovat päässeet harjoittelemaan Valkeakosken 
4H:n kautta. Kesäkuussa Nuorisokeskus 
Pultti olikin täynnä 4H-yrittäjien toimintaa 
nuorten kesäkahviloista muutamiin 
tapahtumailtoihin. Syksyllä 4H-yrittäjät ovat 
pitäneet kahvilaa Pultin nuorten illoissa sekä 
erillisinä viikonloppupäivinä. 

 

 



13 

PIENRYHMÄTOIMINTAA: 
5/7 -ILLAT 

Nuorisokeskus Pultissa jatkettiin avointa 
nuorisotilatoimintaa 5.-7.luokkalaisille 
nuorille maanantaisin klo 16-19. Jokaisena 
maanantai-iltana nuoria kävi 20-35. 
Toiminnasta vastasi nuorisonohjaaja Anni 
Eskonen työparinaan Nita Käkönen ja 
vuoden lopusta Sanna Kukkonen. Ohjaajina 
toimi lisäksi aktiivisesti siviilipalveluksessa 
olevat, kuntouttavan työtoiminnan nuoria 
sekä lähihoitajaopiskelijoita. Myös 
vanhempia nuoria kävi illoissa järjestämässä 
toimintaa esim. musiikin tuottamisen 
teemalla ja nuorten keskustelutovereina 
”isovelimäisesti”. 

Tällä ennaltaehkäisevällä toimintamuodolla 
on pyritty vastaamaan murrosiän 
kynnyksellä olevien nuorten tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin kohdata nuoria aiempaa 
nuorempina. Illoilla näyttäytyikin olevan 
suuri merkitys erityyppisille varhaisnuorille; 
kokoontumispaikkana kaveriporukoille, 
keskusteluihin ohjaajien kanssa ja 
mahdollisuutena yhteiseen tekemiseen sekä 
erilaisen toiminnan kokeilemiseen mm. 
energian purkamisen keinoksi.  

 

 

 

 

 

 

PIENRYHMÄTOIMINTAA: 

TYTTÖJEN TILA 

 

Nuorisokeskus Pultissa jatkettiin Tyttöjen 
tila -toimintaa 10-16 –vuotiaille tytöille. 
Tyttöjen tila järjestetään yhteistyönä 
Sääksmäen seurakunnan nuorisotyön 
kanssa. Sukupuolisensitiivinen tyttötyö 
merkitsee naiseuden nostamista esiin 
myönteisenä voimavarana ja samalla 
huomioi tyttöjen välisiä eroja ja moninaisia 
tapoja olla tyttö. Lisää tyttötyöstä voi lukea 
mm. Tyttötyön verkosto -hankkeen sivuilta 
www.tyttotyo.fi.  

Tyttöjen tila oli auki tiistaisin klo 15-17. 
Tyttöjä kävi kevään ja syksyn aikana 
iltapäivissä 10-20/kerta.  

Tyttöjen tilassa ehdittiin puuhailla kevään ja 
syksyn aikana omat mukit, leipoa, tehdä 
seinämaalauksia nuorisokeskukseen, pelata, 
kuunnella musaa, koirailla sekä askarrella. 
Jokaisella kerralla kokoonnuttiin myös teen 
ja pienen välipalan merkeissä juttelemaan.  

Tyttöjen tilassa ohjaajina toimivat 
Sääksmäen seurakunnalta 
nuorisotyönohjaaja Jetta Vihlman ja 
nuorisopappi Lotta Maijala. Valkeakosken 
kaupungin nuorisopalveluilta toiminnasta 
vastasivat nuorisonohjaajat Taru 
Vepsäläinen ja Nita Käkönen. Myös etsivästä 
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nuorisotyöstä vierailivat Marja Kumpulainen 
ja Satu Sirén sekä kevään 2016 ajan Armo 
ry:stä Mira Salonen ja Kaisu Kivikko. Syksyllä 
toiminnan ohjaajaksi liittyi myös 
Valkeakosken 4H-yhdistyksestä Linda 
Rautio.  Syksyllä toimintatuokioita oli 
ohjaamassa myös Valkeakosken ammatti – 
ja aikuisopisto VAAO:n 
lähihoitajaopiskelijoita. Syksyllä saimme 
myös tehdä toimintakerran Valkeakosken 
Uusien Marttojen vapaaehtoisten kanssa.  

Tyttöjen tilaa rahoitetaan mm. opetus- ja 
kulttuuriministeriön Lasten ja nuorten 
paikallinen harrastustoiminta -
hankerahoista. 

ETSIVÄN NUORISOTYÖN 
KUULUMISET 

 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa 
tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, 
joilla edistetään hänen kasvuaan ja 
itsenäistymistään sekä pääsyään 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää 
nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti 
perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin 
ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. 
Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille 
nuorille. Valkeakosken kaupungissa etsivää 
nuorisotyötä organisoi nuorisotoimi. 
Opetusministeriö tukee valtionavustuksen 
muodossa etsivää nuorisotyötä aina vuoden 
kerrallaan.  

Vuonna 2016 etsivää nuorisotyötä tekivät 
kaksi projektityöntekijää yhdessä 
nuorisoneuvojan kanssa. Toiminta oli 
monipuolista yksilöohjausta, erilaisten 
ryhmien kanssa toimintaan sekä verkostojen 

kanssa tehtävää työtä. Etsivät 
nuorisotyöntekijät vierailivat vuoden aikana 
työpajoilla, oppilaitoksissa ja työpaikoilla 
nuorten kanssa sekä nuoria tapaamassa. 
Työssä ensisijaista oli avuntarpeessa olevan 
nuoren etsintä ja tutustuminen nuoreen. 
Tämän jälkeen etsivät kartoittivat yhdessä 
nuoren kanssa hänen tilannettaan ja avun 
tarvettaan sekä etsivät oikeat palvelut. 

K18 KAHVILA JA MUU TOIMINTA 

 

K18-kahvila jatkoi toimintaansa vuonna 
2016, missä nuorten oli mahdollista tavata 
muita nuoria, eri ammattikuntien 
työntekijöitä ja keskustella etsivien 
nuorisotyöntekijöiden kanssa. Esimerkiksi 
keväällä Valkeakosken ammatti- ja 
aikuiskoulun opinto-ohjaaja kävi yhteishaun 
aikaan vierailemassa kahvilassa ja 
vastaamassa nuorten kiperiin kysymyksiin 
opintoihin liittyen. Perinteisesti yhteishaku 
oli etsivässä nuorisotyössä vilkasta aikaa, 
jolloin työntekijät auttoivat nuoria 
konkreettisesti yhteishaku asioissa. Nuoria 
myös tuettiin eri tavoin työllistymiseen 
liittyvissä asioissa, esim. etsimällä yhdessä 
työpaikkoja ja tukemalla heitä työnhaussa. 
Lisäksi nuoria ohjattiin työkokeiluihin ja 
kuntouttavaan työtoimintaan. 

Etsivä nuorisotyö osallistui Yönusvan 
katupartiotoimintaan, Tyryn ja Naakan 
koulujen 8. – ja 9. luokkalaisten 
vanhempainiltoihin sekä puolustusvoimien 
kutsuntatilaisuuksiin Aikalisäohjaajina. 
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Lisäksi etsivä nuorisotyö järjesti yhdessä 
lähialueiden muiden etsivien ja VAAO:n 
NAVI – projektin kanssa teemallisia hetkiä 
koulun oppilaille. Tämän lisäksi etsivät 
nuorisotyöntekijät vierailivat peruskoulujen 
9-luokilla, joissa annettiin oppilaille ohjausta 
yhteiskunnan tukipalveluista ohjausta. 

Maaliskuussa etsivä nuorisotyö järjesti 
yhdessä Liikuntatoimen kanssa kaikille 
avoimen Iltalaskutapahtuman 
Korkeakankaalla. Illan aikana musiikki soi, 
laskijat kisailivat ja Yönusva tarjosi 
makkaraa. 

 

Vuoden aikana etsivä nuorisotyö ylläpiti 
keskustelua omasta roolistaan eri 
verkostoissa ja pyrki entisestään 
kehittämään verkostotyömuotoa eri 
toimijoiden kanssa. Vuoden aikana 
esimerkiksi kokeiltiin vertaisryhmä toimintaa 
mielenterveyskeskuksen kanssa ja käytiin 
sosiaalitoimen kanssa yhteisillä 
kotikäynneillä. Sekä tiivistettiin yhteistyötä 
VAAO:n kanssa koulupudokkaiden 
varhaiseksi tavoittamiseksi, jotta nuoren 
tavoittaminen olisi nopeaa ja opintojen 
jatkaminen keskeytyksen jälkeen onnistuisi. 

NUORET 

Etsivässä nuorisotyössä käytetään 
valtakunnallista PARent 
asiakastietojärjestelmää. Vuonna 2016 
etsivän nuorisotyön tilastoissa oli 182 nuorta, 
joista 160 nuoren kanssa etsivät 

työskentelivät. Etsivä nuorisotyö perustuu 
luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen. Siten 
kaikista nuorista ei tullut etsivän nuorisotyön 
asiakkaita, sillä osa nuorista ilmoitti, ettei 
sillä hetkellä halunnut etsivään 
nuorisotyöhön asiakkuutta. Nuorista miehiä 
oli 117 ja naisia 67. 

Asiakasohjauksia etsivään nuorisotyöhön tuli 
mm. toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen, sosiaalitoimen ja Te-toimiston 
kautta. Lisäksi nuoret ottavat itse yhteyttä 
etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Etsivä 
nuorisotyötä ei voi kuvat pelkästään 
tilastojen kautta. Nuoret kaipasivat apua 
mm. asumisen ja arjen askareiden 
haltuunotossa, mielenterveyden 
kysymyksiin, työhön ja koulutukseen sekä 
päihteisiin ja pelaamiseen. Lisäksi etsivät 
tekivät paljon koulunuorisotyötä, 
verkostoyhteistyötä, yhteistyötahojen 
konsultaatiota, pienryhmien ohjauksia, 
katutyötä ja nuorten vanhempien tukemista. 
Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset tilastot 
löytyvät internetistä www.nuorisotilastot.fi 
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YÖNUSVAN TOIMINTA 

Yönusvan vapaaehtoistoiminnasta vastaa 
Valkeakosken nuorisotoimi ja yhteistyötä 
tehdään mm. poliisin, seurakunnan, etsivän 
nuorisotyön ja nuorisonohjaajien kanssa. 
Vuoden aikana Yönusvan katupäivystyksiä 
vapaaehtoisten ja nuorisotoimen 
työntekijöiden kanssa kertyi noin. 4 – 5 
kertaa sekä syksy että kevätkaudelle. 
Iltapäivystyksissä etsivät nuorisotyöntekijät 
kohtasivat tuttuja nuoria ja muuta nuorisoa, 
jolloin työ painottui ennaltaehkäisevään 
toimintaan. Yönusva oli myös mukana 
nuorisotoimen eri tapahtumissa kuten 
Onnirokissa. 

Yönusva toiminnan taustalla toimii Yönusvan 
Tuki Ry joka huolehtii taloudellisesta 
puolesta ja sitä kautta pystyy esimerkiksi 
järjestämään koulutusta vapaaehtoisille. 
Vuoden loppupuolella Yönusvan 
vapaaehtoiset yhdessä Etsivän nuorisotyön 
kanssa ottivat käyttöön Facebook–profiilin, 
joka sai lyhyessä ajassa 200 tykkääjää. 
Profiilin kautta Yönusva tiedotti 
toiminnastaan. 

Vuonna 2016 Yönusva juhlisti 20-vuotista 
taivaltaan eritavoin. Vapaaehtoisille 
järjestettiin syksyn alussa saunailta, johon 
kutsuttiin mukaan vapaaehtoisia vuosien 
varrelta. Joulukuussa Yönusvan 
vapaaehtoiset tarjosivat 
syntymäpäiväkakkua valkeakoskelaisille 
Kauppakeskus Koskikarassa. Valkeakosken 
sanomat uutisoivat tapahtumasta ja tekivät 
jutun vapaaehtoisuudesta. 

Lisätietoja Yönusvasta ja vapaaehtoisena 
toimimisesta löytyy www.nuortenkoski.fi 
sekä facebookista. 

 

 

AKTIA TODELLISEEN ELÄMÄÄN 

A.T.E. Super järjestettiin lauantaina 
26.11.2016 Nuorisokeskus Pultissa. A.T.E. 
Superissa oli mahdollista esimerkiksi 
osallistua päihdetietovisaan pajassa, katsoa 
nuorisovaltuuston vallanvaihtoa ja kuunnella 
hyvää musiikkia, illan esiintyjien ja dj:n 
soittamana. A.T.E. Superin pääesiintyjänä oli 
tällä kertaa iki-ihana Lucas ja lämppärinä 
toimi Tuomas Lehtonen. A.T.E. Superissa 
tänä vuonna oli mahdollista nähdä vielä 
viimeisiä kertoja vanhalla kokoonpanolla 
oleva nuorisovaltuusto: Uuden Nuvan ja 
vanhan Nuvan kohdatessa, vanhat 
nuorisovaltuutetut luovuttivat paikkansa 
uusille nuorille ja pääsivät arvioimaan uusien 
valtuutettujen taitoja (muun muassa 
ilmapallojen puhkaisemisen muodossa).  
A.T.E. Super -tapahtumassa Pultissa kävi yli 
200 nuorta ja paikalla oli paljon Lucasin 
faneja, joista innokkaimmat olivat saapuneet 
jonottamaan jo aamulla Pultin oven eteen. 
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NUORTENKOSKI-
MEDIATOIMINTAA  

Alkuvuodesta 2016 nuorisotoimessa 

suunniteltiin Nuortenkoski.fi -sivuston 

päivittämistä. Sivuston uudistus 

käynnistettiinkin syksyllä 2016 ja uudistettu 

sivusto on käyttäjille avoinna alkuvuodesta 

2017. Verkkosivuston päivitys on toteutettu 

huomioiden nuorten tarpeet: Nuoret 

kaipasivat sivujen päivittämistä siten, että 

sisällöntuotanto ja siihen tarvittavien 

tietojen saaminen olisi mahdollista 

ohjattuihin mediaryhmiin 

osallistumattomienkin nuorten kohdalla. 

Keväällä ja syksyllä 2016 verkkosivujen 

hallinnoinnista sekä digitaalisten 

nuorisotyön menetelmistä ja niiden 

käyttämisestä vastasivat nuorisonohjaajat.  

Google Analytics –ohjelman mukaan 

verkkosivuilla vieraili vuoden 2016 aikana 

5400 yksittäistä kävijää. Muita vierailuja 

sivustolla oli yhteensä yli 19 000. 

 

Syksyllä käynnistettiin pienimuotoisesti 

muutaman viikon välein kokoontuva 

mediatoimittamisesta kiinnostuneiden 

nuorten ryhmä. Kokoontumisissa kävi 6 

tyttöä. Näitä paikalle tulleita nuoria ja muita 

asiasta kiinnostuneita opastettiin erityisesti 

laadukkaaseen tapahtumataltiointiin ja 

nuoret harjoittelivat valokuvausta ja 

videokuvausta nuorisotoimen eri 

tapahtumissa. 

 

 

NUORET LÄHETTÄVÄT 
VALKEAKOSKEN 
KAUPUNGINVALTUUSTON 
KOKOUKSET LIVENÄ NETTIIN 

Nuortenkoski.fi -sivusto on mahdollistanut 

tapahtumien lähettämisen livenä netissä. 

Livelähetyksiä on kuvattu iPadilla tai 

videokameralla ja streamattu suoraan 

Nuortenkoski.fi -sivustolle. Säännöllisimmät 

livelähetykset toteutettiin 

kaupunginvaltuuston kokouksista, joista 

jokaisen kokouksen nuorisovaltuutetut 

lähettivät suorana nuorisotoimella aiemmin 

mediaohjaajana työskennelleen Teemu 

Latva-Piikkilän avustuksella. 

Livelähetystoimintaa on käytetty myös 

nuorisotoimen omissa tapahtumissa: muun 

muassa kesäleireillä ja Skullture-

asiantuntijapaneelissa. 

ITSENÄISEMPIÄ PROJEKTEJA, 
TAPAHTUMATALTIOINTIA, 
SOSIAALISEN MEDIAN 
HALTUUNOTTOA 

Vanhempien nuorten mediatoiminta 

muotoutui projektiluontoisemmaksi. Nuoret 

toteuttivat entistäkin itsenäisemmin, 

nuorisotoimen kalustolla ohjaajien tukemana 

omia projekteja, tapahtumamainoksia ja 

artistihaastatteluja. Kuluneena vuonna 2016 

nuorisotoimessa käytettiin entistä 
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ahkerammin sosiaalisen median palveluita, 

eritoten Instagram -palvelua. 

Nuorisonohjaajat ja etsivän nuorisotyön 

työntekijät tavoittaa nyt myös WhatsApp -

pikaviestisovelluksesta.  

 

NUORISOVALTUUSTO TOIMI 
AKTIIVISESTI NIIN 
PAIKALLISELLA KUIN 
VALTAKUNNALLISELLAKIN 
TASOLLA 

Istuvan nuorisovaltuuston toinen vuosi alkoi 
tammikuussa. Vuosi tulisi olemaan viimeinen 
nykyiselle nuorisovaltuustolle ja syksyllä 
järjestettäisiin nuorisovaalit. 

Vuosi lähti käyntiin oikein ryminällä, kun heti 
alkuvuodesta nuorisovaltuusto järjesti 
Skullture-tapahtuman, jossa tänä vuonna oli 
aiheena koulukiusaaminen. Nuorisovaltuusto 
oli tilannut tilaisuuteen esiintymään 
Duudsonit aiemmista 
paneelikeskustelutyyppisistä tapahtumista 
poiketen. Myös kohderyhmää laajennettiin 
järjestämällä kaksi esitystä; ensin alakouluille 
ja iltapäivällä yläkouluille. Yhteensä 
tapahtumaan osallistui 1750 nuorta. 
Nuorisovaltuusto keräsi rahan tapahtuman 
järjestämiseen paikallisilta toimijoilta.  

Tammikuussa pidettiin myös edellisenä 
vuonna aloitetun energiajuomaprojektin 
päätapahtumat eli energiajuoma-teemaillat 
nuorisotiloilla ja Instagram-kuvahaaste. 
Teemailtojen ja kuvahaasteen tarkoituksena 
oli kannustaa nuoria hakemaan lisäenergiaa 
arkeen jostain muualta kuin energiajuomista. 
Teemailloissa nuorisovaltuutetut järjestivät 
erilaisia visoja ja tehtäviä liittyen 
energiajuomiin. 

Kesän korvalla toukokuussa nuorisovaltuusto 
järjesti toisen kerran Kevättä rinnassa – 
roskienkeruutalkoot alakouluille. Päivään 

ilmoittautui 4 koulua, joka oli selvästi 
enemmän kuin edellisenä vuonna, kuuden eri 
oppilaitoksen alueelta, ja tarkoituksena oli 
nuorisovaltuutettujen kannustamina kerätä 
roskia koulujen ympäristöstä ja täten saada 
koulujen ympäristö siistimmäksi ja 
viihtyisämmäksi. Päivän aikana koulujen 
ympäristöstä löytyikin mitä kummallisempia 
roskia, kuten televisio. Lisäksi 
nuorisovaltuutetut pitivät aiheeseen liittyvän 
tietovisan kouluilla. 

Koko vuoden ajan nuorisovaltuusto 
käynnisteli sitkeästi Oktafori – yhteistyötä, 
joka tarkoittaa koulujen ja nuorisovaltuuston 
yhteistyötä. Kouluille tehdyn kartoituksen 
myötä yhteistyö tulee alkamaan 
kevätkaudella 2017 koulujen oppilaskuntien 
edustajien ja nuorisovaltuuston edustajien 
yhteisellä kokouksella. Yhteistyön on 
tarkoitus tuottaa nuorille ja lapsille lisää 
hienoja tapahtumia ja yrittää saada koulujen 
ääntä enemmän kuuluviin kunnan 
päätöksenteossa nuorisovaltuuston avulla.  

Syksyllä järjestettiin nuorisovaalit. 
Ehdokkaita ilmoittautui määräaikaan 
mennessä 14, joten uusi nuorisovaltuusto 
valittiin sopuvaaleilla. Uusi nuorisovaltuusto 
aloittaa kaksivuotiskautensa tammikuussa 
2017. Uusi ja vanha nuorisovaltuusto 
kokoontui yhteen marraskuussa A.T.E. 
Superissa järjestettyyn hauskaan 
vallanvaihtotilaisuuteen ja joulukuussa, kun 
vanha nuorisovaltuusto järjesti vanhan 
nuorisovaltuuston viimeisen kokouksen 
ravintola Golden Sourcessa, jonne myös uusi 
nuorisovaltuusto kutsuttiin.  

Menneen nuorisovaltuustokauden 2015-2016 
aikana nuorisovaltuusto ryhmäytyi 
erinomaisesti ja kokouksissa saatiin aikaan 
paljon päätöksiä ja keskusteluja. Kokouksien 
kesto oli keskimäärin noin 2 tuntia, joka on 
pidempään kuin esimerkiksi kaudella 2013-
2014. Nuorisovaltuutetut edustivat nuoria 
päättäjäelimissä ja hoitivat 
kaupunginvaltuuston livekuvauksia tuttuun 
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tapaan. Nuorisovaltuusto pyysi myös omiin 
kokouksiinsa edustajia lautakunnista ja 
palvelukeskuksista keskustelemaan nuorten 
kanssa ajankohtaisista asioista, ja 
nuorisovaltuutetut olivat tänä vuonna 
mukana useissa seminaareissa, koulutuksissa 
ja alueellisissa foorumeissa kuulemassa 
muun muassa sote-uudistuksen ja uuden 
kuntalain etenemisestä. Isommat 
edellämainitut tapahtumat vaativat kaikkien 
nuorisovaltuutettujen aktiivista 
osallistumista onnistuakseen ja tämä 
nuorisovaltuusto näytti tähän pystyvänsä! 

Kirjoittanut: Tuomas Oksa puheenjohtaja ja 
Anni Eskonen nuorisovaltuuston ohjaaja 

 

 

MONIKULTTUURINEN 
NUORISOTYÖ - KAIKKI 
ERILAISIA, KAIKKI 
SAMANARVOISIA 

Syksyn 2015 pakolaiskriisin seuraukset 
näkyivät vuoden vaihteessa myös 
Valkeakoskella. Sininauha ry. perusti 
alaikäisille yksin maahan tulleille 
turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuksen 

(vok), toisin sanoen tukiasumisyksikön 
Alppikadulle. Vuodenvaihteessa sinne 
muuttivat ensimmäiset turvapaikanhakija 
nuoret. Kävimme heitä tervehtimässä heti 
tammikuussa ja toivottamassa tervetulleeksi 
kaupunkiimme, tutustumassa tiloihin ja 
Sininauhan työntekijöihin. Aluksi kaikkia 
jännitti löytyisikö yhteinen kieli ja minkälaisia 
nuoret olisivat. Yhteinen kieli löytyi kuitenkin 
rohkeudesta kohdata hymyillen. Sanat ja 
kieli löytyivät sekoituksesta suomea, 
englantia ja vastaanottokeskuksen 
afganistanilaissyntyisten suomalaisten 
ohjaajien tulkatessa.  
 

Nuorisotyön lähtökohtia ovat 
yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 
suvaitsevaisuus yhteiskunnassa. 
Monikulttuurinen nuorisotyö on yksi 
nuorisotyön toimintamuodoista, 
Valkeakoskella sitä tehty aikaisempina 
vuosina vähemmän kuin esimerkiksi 
Tampereella. Nuorisotyön merkitys on suuri 
kotouttamisen edistämisessä. Mielekäs 
tekeminen, maan yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin tutustuminen sekä osallisuutta 
tukeva vapaa-ajantoiminta edistävät 
integroitumista. Alkuvuonna päivitettiin 
osaltamme Etelä-Pirkanmaan seudullinen 
kotouttamissuunnitelma. Yhteistyötä tehtiin 
Sääksmäen seurakunnan nuorisotyön 
kanssa, Valkeakosken kaupungin 
liikuntatoimen, 4H:n ja SPR:n 
paikallisosastojen kanssa. Nuorisotoimi 
hakee vuosittain OKM:n hankeavustusta 
”Lasten ja nuorten paikallisen 
harrastustoiminnan tukemiseen”. Liitimme 
osaksi 2016 vuoden hakemusta 
monikulttuurisen nuorisotyön tukemisen.  
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MITÄ ME SITTEN VUODEN AIKANA 
TEIMME YHDESSÄ NUORTEN 
KANSSA? 

Vuoteen mahtui paljon kaikenlaisia 
kokemuksia, kommelluksia ja ilon hetkiä 
näidenkin nuorten parissa. Tässä parhaita 
paloja yhteisestä toiminnastamme 
turvapaikanhakija ja paikallisten nuorten 
kanssa: Nuortenkoski.fi toimittajat kävivät 
haastattelemassa Afganistanilaisia Rezaa ja 
Fahimia sekä Gambialaista Morria. 
Haastattelun voi lukea täältä 
http://nuortenkoski.fi/valkeakosken-
vastaanottokeskuksen-nuoret/. Koko 
kevätkauden pidimme liikuntaryhmää 
liikuntahallilla. Ryhmän vetäjinä Jami 
Kyöstilä, Patu Mäkelä ja Nita Käkönen. 
Lajeina sähly, futsal, uiminen, lentopallo, 
koripallo.  

Toukokuussa Valo-luokan opiskelijat olivat 
työharjoittelussa nuorisotoimella ja 
kesäkuussa mukana lasten leireillä 
Kariniemessä. Kokemukset olivat mahtavia 
sekä näille nuorille, että leiriläisille. Vok:n 
nuoret järjestivät myös Ravintola päivän 
sekä diskon Pultissa.  

Syksyllä toteutettiin Luovuus irti -projekti, 
jonka tuotoksena syntyi musavideo ”Sama 
pallo alla”. Ryhmän toimintaan osallistui noin 
20 nuorta kuudesta eri maasta. Ohjaajina 
toimivat Marko Itkonen, Tomi Heikkinen, 
Ada Kurikka, Salla Repo, Maritza Rautanen 
sekä Nita Käkönen. 

VIHAPUHE JA TIEDOTTAMINEN 

Tiedotimme paljon tilanteesta ja olimme 
näkyvästi mukana somessa erilaisissa 
vihapuhe tilanteissa. Valtakunnalliset 
kampanjat olivat tukena vihapuheen 
estämiseen mm. Ei vihapuheelle ja Kaikki 
erilaisia -kaikki samanarvoisia. Koimme 
erittäin tärkeäksi omien nuorten tukemisen 
vihapuheesta vapaaseen vuorovaikutukseen. 
Vuosi sujui kuitenkin yllättävän hyvin ja 
rauhallisesti Valkeakoskella.  

KOULUYHTEISTYÖ 

Tietolan koulun osana oleva Valo-luokka eli 
perusopetuksen valmistavaryhmä opiskeli 
Pultissa kevään 2016, joten nuoria nähtiin 
päivittäin. Luokassa opiskeltiin ensisijaisesti 
Suomea, mutta myös matematiikka, 
yhteiskuntaoppia sekä liikuntaa, taidetta ja 
kulttuuria. Luokanopettajana toimi Anne 
Lehtinen-Nyrhilä. 

Koimme tärkeäksi myös, että koulut 
osallistuisivat omalta osaltaan vihapuheiden 
vastaiseen toimintaan. Jaoimme tietoa ja 
materiaalia kouluille opettajien käyttöön 
yhdenvertaisuuden ja rasismin vastaiseen 
työhön. Tyrmän yläkoululla 
turvapaikanhakija nuoret kävivät yhdessä 
nuorisonohjaajien kanssa pitämässä rasismin 
vastaisia tunteja. 

NUORISOTYÖ KOULUISSA - 
KOULUNUORISOTYÖ 

ISO ASKEL 

Yläkouluun siirtymistä valmentava Iso Askel-
tapahtuma kuudesluokkalaisille oli jo 
keväällä, huhti-toukokuun vaihteessa. 
Kaupunkikoulujen kutosten isot askeleet 
pidettiin Nuorisokeskus Pultissa ja lukiolla, 
kehäkoulujen kutoset tulivat yön yli 
kestävälle leirille Pappilanniemeen. Isossa 
Askeleessa käydään läpi nuorten ajatuksia 
yläkouluun siirtymisestä ja pohditaan 
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tärkeitä aiheita toiminnallisin menetelmin. 
Aiheet olivat tänä vuonna kiusaaminen, 
seurustelu ja päihteet. 
 

SEIKKAILUKASVATUKSELLINEN 
TYÖOTE VAHVISTUI JA MYLLYTTI 
KOKONAISVALTAISESTI - RYHMÄX 
UUDISTUI! 

Nuorisotoimessa vahvistettiin 
seikkailukasvatuksellista työotetta niin 
perustoiminnoissa kuin ryhmäytyksissä 
yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan 
kanssa. Seikkailukasvatuksen alalla 
kouluttautuneet nuorisonohjaaja Anni 
Eskonen ja Sääksmäen seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Marko Itkonen 
pistivätkin päänsä yhteen ja myllyttivät 
työyhteisöjänsä ja koulutoimea uudistamalla 
Ryhmäx- seiskojen ryhmäytyspäivät! Lisäksi 
tähän kasvatusajatukseen pohjautuvaa 
seikkailutoimintaa toteutettiin Tyttöjen 
tilassa, ART-ryhmälle, Tyryn koulun Jopo-
luokalle, Tietolan koulun luokalle ja alettiin 
valmistella kevättä 2017 varten nuorten 
tapahtumatiimille ja nuorisovaltuustolle. 

Seikkailukasvatuksessa pyritään 

kokonaisvaltaisen kokemuksen ja elämyksen, 

jossa ovat mukana sekä keho, tunne että 

mieli, mahdollistamiseen aidossa ja 

arkielämässä poikkeavassa ympäristössä 

(kuten luonnossa). Toiminnan luonne haastaa 

ryhmän jäseniä muun muassa oma-

aloitteisuuteen, omien oivallusten ja 

ratkaisujen löytämiseen, vahvaan 

osallistumiseen niin tavoitteiden kuin 

toiminnan määrittämisessä sekä 

vastuunottoon omasta ja yhteisestä 

toiminnasta. Seikkailukasvatus uskoo ja 

tavoittelee kokonaisvaltaista ihmisenä 

kehittymistä, jossa tavoitteellisen toiminnan 

lisäksi toiminnan reflektio on suuressa 

merkityksessä. 

Ryhmäx- seiskojen ryhmäytyspäivät 
kokosivat Tyryn koulun seiskat 22.-23.8. ja 

Naakan koulun seiskat 24.-25.8. 
Pappilanniemeen luokanvalvojiensa ja 
tukioppilaidensa kanssa. Sisällöllisesti 
uudistetuissa Ryhmäx -päivissä korostui 
valinnan vapaus, vastuunotto ja koko upean 
Pappilanniemen luonnon hyödyntäminen. 
Luokat valitsivat itse oman päätavoitteensa 
ja toteutusvaihtoehdon (Metsäkylpyloma, 
Revontulisafari, Kullanhuuhdontaretki ja 
Kuviokelluntamatka) 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. Seikkailukasvatuksen 
hengen mukaisia Ryhmäx-päiviä kehitetään 
ensi vuoteen yhdessä koko järjestäjätiimin 
kanssa (nuorisotoimi, seurakunta, koulujen 
henkilökunta, tukioppilaat) nyt kun kaikki 
järjestäjät ovat itsekin päässeet ”kokemaan 
ihollaan” seikkailun maailman! 
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TUKARITOIMINTA 

Nuorisonohjaajat ovat mukana 
ryhmäyttämässä sekä Naakan että Tyryn 
koulun tukioppilaita. Naakan tukioppilaille 
järjestettiin seikkailukasvatuksellinen 
koulutus Ryhmäx-päivässä toimimista 
varten. 

Tyryn koulun tukareille pidettiin teemoittain 
erilaisia tunteja, joita oli mukana 
toteuttamassa nuorisonohjaaja Johanna 
Mielonen. Teematunteja olivat esimerkiksi 
rasismin vastainen toiminta, 
turvapaikanhakijoihin tutustuminen sekä 
nuorisotoimen toiminnan esittely. 

JOPO-LUOKAT 

Tyryn koulun jopo-luokka kävi nuorisokeskus 
Pultissa viettämässä kädentaidot-päivää 
nuorisonohjaaja Johanna Mielosen 
opastuksella. Näppäristä käsistä syntyi mm. 
omat kahvimukit, koristenaulakot sekä 
magneetit. Myös ehkäisyyn liittyviä asioita 
käytiin läpi terveystiedon teematunnilla 
Johanna Mielosen johdolla. 

MUU YHTEISTYÖ KOULUISSA 

Nuorisonohjaajille on luontevaa tehdä 
nuorisotyötä kouluissa toiminnallisin ja 
nuoria osallistavin ottein. Esimerkiksi 
Sorrilan koululla järjestettiin marraskuussa 
välituntipelailuhaasteita oppilaille 
kohdennetusti, ja tässä hyödynnettiin 
nuorisopalveluiden parissa sekä tulevasta 
nuorisovaltuustosta tuttuja nuoria 
vertaisohjaajina. Usein nuorisopalveluiden 
parissa aktiivisesti toimivat nuoret ovat myös 
pyynnöstä kuuluttaneet ja muillakin keinoilla 
mainostaneet nuorten tapahtumista ja 
palveluista kouluilla.  

OMAT OHJAAJAT 

Kaupungin nuorisonohjaajat on jaettu 
pohjoiseen ja eteläiseen toimialueeseen. 
Pohjoisessa koulunuorisotyöstä mm. Tyryssä 

ja Roukossa huolehtivat Johanna Mielonen ja 
Taru Vepsäläinen. Etelässä, eli esimerkiksi 
Sorrilan ja Naakan kouluilla toimivat Anni 
Eskonen ja Nita Käkönen sekä tätä nykyä 
myös Sanna Kukkonen. Ohjaajia on pitkin 
vuotta kutsuttu moneen eri tilanteeseen, 
joissa on pohdittu ja ratkottu nuorten 
ongelmia. Koulut ovatkin löytäneet hyvin 
nuorisonohjaajat ja tällainen yhteistyö on 
koko ajan kasvussa. Nuorisotyöntekijät 
vierailevat myös tarvittaessa yläkoulujen 
vanhempainilloissa. 

 

 


