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ALKUSANAT 
Nuorisopalveluilla oli perustyönsä ohessa käynnissä niin kaupunkistrategiasta kuin LAPE –hankkeestakin 

juonnettuja useita kehittämishankkeita sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen panostavia toimia. 

Tämän lisäksi Avin hankerahoituksista ja erityisavustuksista puristettiin taas kerran tehokkaasti kaikki 

mahdolliset 105 500 euroa irti, joka oli lähes 20 % nuorisotoimen toimintakatteesta. Kariniemen 

leirikeskuksen 30-vuotinen aika nuorisotoimen ja yhdistyksien leiripaikkana päättyi lokakuussa, koska se 

päätettiin säästösyistä laittaa myyntiin. Koulun kesäsiirtola-ajoista asti laskien tämä Natura-alueen arvoa 

kantava paikka ehti olla kaupungin hallinnassa ja lasten lomakeitaana 70 vuotta. 

Vuonna 2019 jatkettiin parina edellisenä vuotena käynnistyneitä teemoja ja linjauksia, jotka 

Valtakunnallisessa nuorisotyön- ja politiikan ohjelmassakin oli määritelty. Varsinkin nuorten syrjäytymisen 

ja mielenterveysongelmien vähentäminen ja ennaltaehkäisy, sekä nuorten osallisuus ja digitaaliset 

mahdollisuudet, nousivat Valkeakoskella edelleen tärkeiksi tavoitteiksi. LAPE-hankkeen myötä ja 

avustuksien turvin kokeiltiin määräaikaisilla tehtävänkuvamuutoksilla alle 17 –vuotiaiden 

erityisnuorisotyötä samalla mallintaen myös yhteistyötä kouluille. Tarve osoittautui ilmeiseksi mutta 

pysyvää panosta siihen ei vielä saatu. Ankkuri-mallia aktivoitiin yhdessä poliisin ja sosiaalityön, sekä koulun 

kanssa. Huumeiden käytön lisääntyminen huolestutti paikkakunnallamme. 

Monialainen verkostoyhteistyö, joka jo vuosikymmeniä on ollut tärkeä nuorisotyön muoto, sai vihdoin 

oman kaupunginjohtajan nimeämän ohjausryhmänsä. Jatkossa nuorilta ja nuorten palveluja tuottavilta 

toimijoilta kerätty tieto voidaan prosessoida ja jatkojalostaa Perhekeskuspalveluiden ohjausryhmässä 

päätöksentekoa varten. Tätä edesauttoi myös LAPE-hanke ja muiden kuntien mallit. Ehkäisevään 

päihdetyöhönkin saatiin vetoavuksi kaupungin hyvinvointikoordinaattori, jolla on jatkossa tärkeä rooli 

kaikessa verkostoyhteistyössä myös yli kuntarajojen. 

Nuorisopalveluilla on hankerahan turvin jo useita vuosia keskitytty digitaalisten työmuotojen kehittämiseen 

ja iso apu siinä on ollut mediaohjaaja, jonka erityisosaamista tarvittaisiin jatkossakin, kun hankerahoitus 

loppuu. Tarve on tunnistettu myös muissa palveluyksiköissä, joten yhteisellekin digiosaajalle olisi käyttöä.  

Kaiken vaativan ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn lisäksi nuorisotyön ammattilaisten rinnalla ja 

ohjauksessa toimivat nuorisopalveluissa kuntouttavassa työssä olevat nuoret, joita oli vuoden aikana 8. 

Vuorovaikutteisuus oli laadukasta ja tuotti hyvää tulosta. Nuorisotoimi onnistui kuty-paikkojen vertailussa 

prosentuaalisesti parhaiten, joskin kuntouttavan työn jaksot olivat pitempikestoisia kuin muilla. Huomion 

arvoista on myös se, että luvattomia poissaoloja ei ollut yhtään. Jakson jälkeen 50% nuorista eteni 

työelämään ja 25% opiskelemaan, lopuilla 25%:lla oli muu neutraali syy jakson päättymiseen. Säästöä 

kansantaloudelle saattoi tulla pelkästään näistä nuorisotoimen onnistumisista yhteensä arviolta 1,5 – yli 4 

milj. euroa (Talouselämä lehden mukainen arvio v. 2019). Eikä tähän ole laskettu edes perustyömme 

vaikutuksia. 

Nuorisotyö on kannattava investointi tulevaisuuteen. 

 

Anne Kurikka, nuorisotoimenjohtaja  
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NUORISOKESKUS PULTTI 
Nuorisokeskus Pultti ja nuorisotoimisto sijaitsevat Myllysaaren museon vierellä Kanavanrannassa. 

Nuorisokeskuksen alakerrassa diskosali Monttu, joka on varustettu hyvällä ääni- ja valotekniikalla ja oli 

tänäkin vuonna ihanteellinen paikka erilaisille tapahtumille. Alakerrasta löytyy lisäksi Kahvila Mylly. 

Yläkerrasta monitoimitila Paja, nuorisotoimisto ja kokoushuone Sorvaamo. Loppuvuodesta 2019 Pulttiin 

toteutettiin uusi dj-koppi sekä hankittiin sähköpiano ja –rummut. 

Nuorisokeskus Pultissa ohjaajina työskentelivät Annina Airola (sijainen), Satu Sirén, Taru Virolainen, Johanna 

Mielonen, Nita Käkönen, Vesa Luhtala ja siviilipalvelusmies Jukka Alahäme sekä iltaohjaaja Kalle Paasonen. 

Lisäksi ohjauskokemusta oli hankkimassa lukuisat opiskelijaharjoittelijat. Nuorten illoissa keskiviikkoisin ja 

lauantaisin keskimääräinen kävijämäärä oli 30 nuorta. 

Nuorisotiloilla ja -toiminnassa toistuvat vuosittain erilaiset teemaviikot. Vuoden 2019 aikana osallistuimme 

seksuaaliterveyden, mielenterveyden, ehkäisevän päihdetyön, pelaamisen, kulttuurisen nuorisotyön, 

mediataidon ja rasismin vastaiseen -viikkoon.  

Erilaisia tapahtumia Pultissa olivat mm. Yö Pultissa, Open Stage, Kontaktidisko, Halloween ja kevään/syksyn 

päättäjäiset. Tapahtumia olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa kuntouttavassa työtoiminnassa olevat 

nuoret sekä nuorten tapahtumatiimit. 

Joulukuussa järjestettiin viimeistä kertaa A.T.E. (=aktia todelliseen elämään) sarjaan kuuluva historiallinen 

tapahtuma A.T.E. Super. Esiintymässä olivat Etta ja Sairas T. Samalla juhlittiin nuorisovaltuuston 20 –vuotista 

taivalta. Haikeani hyvästelimme A.T.E. konseptin, joka ehti juuri täyttää 20 vuotta. Tästä on hyvä jatkaa 

ehkäisevän päihdetyön parissa uusissa tuulissa. 

Nuorisopalveluiden lisäksi Pultissa järjestivät toimintaa lapsille ja nuorille muut Valkeakosken kaupungin 

hallintokunnat sekä yhdistykset, seurat, luokkatoimikunnat ja yksityiset käyttäjät. Pultissa järjestettiin mm. 

diskoja ja synttäreitä 25 kertaa vuoden aikana. Nuorisokeskus Pultissa kävi vuoden aikana yhteensä 7721 

kävijää. 

 

Klubikortti 
Nuorisotiloilla oli käytössä Valkeakosken kaupungin nuorisotilojen yhteinen klubikortti, käyttäjiä oli tänä 

vuonna 207. Se on tarkoitettu 10-17-vuotiaille nuorille ja kortin hankkineet ovat sitoutuneet noudattamaan 

nuorisotilojen sääntöjä. Klubikortti oikeuttaa nuoren käyttämään nuorisotilan laitteita ja pelaamaan erilaisia 

pelejä.  
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NUORISOTILA TYRMÄ 
Nuorisotila Tyrmän vuosi käynnistyi perinteisesti joulutauon jälkeen 10.1. Ensimmäisen päivän ohjelmassa 

oli valograffitipaja, johon sai osallistua maksutta. Valograffiti-hanke alkoi Pirkanmaata syksyllä 2018 

kiertävillä valograffiti-työpajoilla, joissa opetettiin nuoria valo- ja videotaiteen mahdollisuuksista, sekä luotiin 

taidetta yhdessä piirto- ohjelman ja videoprojisointitekniikan avulla. Hankkeen lopuksi toteutettiin 

installaatio, jossa nuorten työpajoissa tekemät valograffitit projisoitiin Tampereella sijaitsevan Monitoimitalo 

13 seinälle. Valograffiti-installaatiossa käytettiin avuksi live-piirtämistä, äänimaisemaa ja videomapping-

tekniikkaa. 

Tyrmän aukiolopäivät olivat tiistai, torstai ja perjantai. Ohjaajina toimivat nuorisonohjaajat Johanna 

Mielonen, Taru Virolainen, Satu Sirén, Annina Airola, Nita Käkönen ja Vesa Luhtala sekä siviilipalvelusmies 

Jukka Alahäme. Lisäksi ohjauskokemusta oli hankkimassa lukuisat opiskelijaharjoittelijat ja kuntouttavan 

työtoiminnan harjoittelijat. 

Tyrmän vuoteen mahtui monia tapahtumia, mm. Kevätkettu-myyjäistapahtuma, Pääsiäismunaralli, Tasa-

arvoiltamat ja Halloween. 

Tyrmän kävijämäärät olivat kevään osalta oikein mukavat. Arkisin nuoria kävi keskimäärin 30 ja perjantai-

iltoihin osallistui noin viisikymmentä nuorta. Syksyllä kävijämäärät jälleen 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. Tilatoimikunnassa on ollut mukana 

keskimäärin viisi nuorta kerrallaan. 

Kevään viimeinen ilta vietettiin 16.5. päättäjäisten merkeissä ja jaettiin ahkerimmille tai muuten positiivisesti 

ansioituneille nuorille diplomit. Ohjelmassa oli rentoa herkuttelua ja pientä kisailua. 
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NUORISOTYÖ KOULUSSA 
Koko vuosi tehtiin yhteistyötä Roukon yhtenäiskoulun 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.  

Nuorisonohjaajat kävivät pitämässä tukioppilaille erilaisia teematunteja liittyen esim. kiusaamiseen, 

rasismiin ja tekemällä nuorisotoimen kuviot tutuiksi. Lisäksi Jopo-luokalle pidettiin päihdekasvatusta. 

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. 

Toukokuussa järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa A.T.E. Extreme-tapahtuma yläkoululuokille sekä 

toisen asteen luokille. Mukaan pääsi kymmenen luokkaa persoonallisilla hakemuksillaan. Tapahtuma kesti 

päivän ja siinä kierrettiin kaupungin keskusta-alueella kymmenen eri rastia, joissa korostui päihteettömyys. 

Mukana oli mm. SPR:n ensiapurasti, Liikenneturvan visarasti, gyroskooppi sekä sirkkojen maistatusrasti. Koko 

kilpailun voitti Roukon yhtenäiskoulun Jopo-luokka reippaalla kisahengellä sekä tietysti rastien parhailla 

pisteillä! 

Loppukeväästä kuudesluokkalaiset kävivät tutustumassa uuteen kouluunsa Roukon yhtenäiskoululla ja taas 

järjestettiin tukioppilaiden kanssa yhteistyössä kutosille mukava tutustumispäivä.  

Elokuussa ryhmäytettiin seiskaluokkia Pappilanniemessä Ryhmäx-päivissä. Naakasta oli mukana viisi luokkaa 

ja Roukon yhtenäiskoulusta seitsemän. Ryhmäx-tapahtumaa järjestivät nuorisotoimi yhdessä seurakunnan ja 

koulutoimen kanssa. Tukioppilaat (24) olivat mukana tsemppaamassa oppilaita (214) ja vetämässä oman 

rastin. 
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LEIREJÄ JA TAPAHTUMIA 

Kesäleirit 
Tänä vuonna kesäleirit järjestettiin kahtena viikkona. Ensimmäinen 3.-4.-luokkalaisille 4.-7. kesäkuuta ja 

toinen yli 5.-luokkalaisille 10.-13. Leireille palkattiin yhteensä seitsemän kesätyöntekijää. Kesäohjaajat olivat 

Reetta Rantanen, Oona Valkama, Aku Nääppä, Vilma Salminen ja Tomi Heikkinen. Keittiöapulaisina toimivat 

Sarita Erkkonen ja Aliisa Passila. Leireillä nuorisonohjaajista mukana olivat Johanna Mielonen, Taru 

Virolainen, Satu Sirén, Nita Käkönen ja Annina Airola sekä liuta reippaita työharjoittelijoita. 

Leireillä oli paljon perinteistä ohjelmaa, kuten leirinuotio makkaranpaistoineen, leirikassien maalaamista, 

saunomista, uimista, ulko-ja sisäpelejä, askartelua ym. Erityisen innoissaan lapset olivat Afrikan Tähti-pelistä, 

uimisesta sekä hyvistä uusista ja vanhoista kavereista. Leiritunnelma oli nostalginen, sillä Nuorisotoimen 

järjestämät kesäleirit pidettiin nyt viimeistä kertaa Kariniemessä. 

Leirityön vastuuohjaaja oli Johanna Mielonen. Pienten leirillä oli 25 iloista ja reipasta leiriläistä, isojen leirillä 

18. 

Tubeklubi 
Tubeklubi järjestettiin 26.7. yhteistyössä Työväen Musiikkijuhlien kanssa. Tapahtuman esiintymislava oli 

Paperitorilla. Tubettajina nähtiin Arttu Lindeman, Ninaonilo ja Kasspe. Paikallinen nuori räppäri Aaro esiintyi 

ennen tubettajien paneelia. Tubeklubissa oli tällä kertaa 10€ sisäänpääsymaksu ja lipulla pääsi katsomaan 

myös Evelinan keikan. Tapahtumatiimin nuoret vetivät Kahoot-kilpailun sekä selfie-pisteen. Yönusva järjesti 

Tubeklubiin onnenpyörän. Vastuuvetäjänä Annina Airola. 

Onnirokki 
Onnirokki järjestettiin 31.8.2019 nuorisokeskus Pultissa ja sen lähiympäristössä. Mukana olivat 

yhteistyökumppanit Sääksmäen seurakunta, Myllysaaren museo, Valkeakosken kaupungin kirjasto 

kirjastoauto Wallella, Koirakaverit, Vaao ja Starttipaja. Nuorten toiveesta esiintyjinä nähtiin tubettajat Niko 

ja Santtu ja räppäri Cledos. Yleisöä tilaisuudessa oli lähes 800. Nuorten tapahtumatiimi järjesti glitter-

kasvomaalausta ja yhdessä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien kanssa Nintendo-haasteen. Tapahtuman 

juontajina toimivat nuoret. He myös suunnittelivat tietovisan Nikolle ja Santulle sekä haastattelivat heitä 

nuortenkosken Youtube-kanavalle. 

Ihana valo 
Perinteeksi muotoutunut Ihana Valo-tapahtuma järjestettiin jälleen lastenoikeuksien päivänä marraskuussa 

Apian seikkailupuistossa. Valoisa tapahtuma kerää paikalle vuosittain satoja osallistujia. Myös tänä vuonna 

loppuhuipennukseksi esiintyi Tulishowryhmä Flamma. Tapahtuman on ideoinut ja järjestelyistä vastaa 

nuorisonohjaaja Johanna Mielonen. 
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PIENRYHMÄT 

Sateenkaarinuoret 
Vuonna 2016 perustettu Sateenkaarinuorten ryhmä jatkoi toimintaansa joka toinen maanantai 

Nuorisokeskus Pultissa. Mukana toiminnassa on yhteensä 25 sateenkaarinuorta ja tapaamiskerroilla heitä on 

mukana keskimäärin 5. 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.  

Keväällä ja syksyllä 2019 Sateenkaarinuoret kokoontuivat parillisina viikkoina klo 17-19. 

Tyttöjen tila 
Tyttöjen tila -toiminta on tarkoitettu 10 – 16-vuotiaille tytöille. Valkeakosken nuorisotoimen toteuttama 

tyttötyö on sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä, jossa lähtökohtana on sukupuolen vaikutuksen 

huomioiminen nuorten kasvamisessa ja tukemisessa.  Tyttöryhmää ohjaa kaksi nuorisotyön ammattilaista. 

Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, johon tytöt voivat vaikuttaa. 

Tyttöjen tilan kevätkausi aloitettiin tiistaina 15.1.2019 ja toimintaa järjestettiin viikoittain tiistaisin aina 

huhtikuun 30. päivään asti.  Toimintaa olivat järjestämässä Valkeakosken nuorisotoimen henkilökunnan 

lisäksi Sääksmäen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jetta Vihlman sekä Valkeakosken kaupungin kirjaston 

informaatikko Minna Edgren. Nuorisotoimelta toiminnassa mukana olivat nuorisonohjaajat Satu Sirén, 

Annina Airola, Taru Virolainen sekä mediaohjaaja Anna-Mari Nukarinen. Nuorisotoimen henkilökunnasta 

toiminnassa olivat mukana myös etsivästä nuorisotyöstä Terhi Ljungkvist ja Nita Käkönen. 

Kevään 2019 aikana muutaman kerran tyttöjä kävi auttamassa läksyjen teossa läksyhelppari Janna Tuominen. 

Läksymentorointi -toiminta on yhteistyötä Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. 

Keväällä 2019 Tyttöjen tilassa toiminnan ohjausta oli harjoittelemassa Valkeakosken ammattikoulun 

lähihoitajaopiskelijat. 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. 

Syyskaudella 2019 Tyttöjen tilan toimintapäivä siirrettiin tiistailta keskiviikoksi ja syksyn ensimmäinen 

toimintakerta oli keskiviikkona 4.9. Syksyllä Tyttöjen tilassa muun muassa kuvattiin, leivottiin, askarreltiin ja 

pelailtiin. Syksyn päätöspäivää vietettiin 4.12.2019 pikkujoulujen merkeissä. 

5/6 -toiminta 
Torstaisin 5-6 -luokkalaisille suunnattu toimintaa. Kerroilla tutustuttiin nuorisotilan käytäntöihin, pelattiin 

VR-laseilla, kokattiin ja askarreltiin nuorten toiveiden mukaan. Osallistujissa oli niin tyttöjä kuin poikia. Koska 

nuoret tulivat paikalle suoraan koulusta, tarjottiin heille aina pientä purtavaa 
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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.  

Pelityöpaja järjestettiin yli 18-vuotiaille 11.2.-1.4.2019 välisenä aikana 5 kertaa, 4 tuntia/kerta. Osallistujia 

tuli etsivän nuorisotyön kautta sekä työpaja Vaaterista. Pajan ohjaajaksi saatiin pelikehittäjä Miikka 

Harjuntaustan Tampereelta. Pelipajassa tutustuttiin videopelien kehitykseen ja siinä käytettyihin työkaluihin. 

Pajassa tehtiin joka viikko yhdessä kokeellinen prototyyppi samalla tutustuen luovaan ohjelmointiin, Unityyn 

kehitysympäristönä, sekä Blenderiin 3D työkaluna. Prototyyppeihin kuului mm. fysiikkapohjainen 

hyppelypeli, VR-galleria, videovalintaseikkailupeli. Osallistujia oli yhteensä 9.  

A.T.E Extremessä yksi toimintapisteistä oli maker-toimintapiste, jossa tehtiin ohjeiden avulla piirtorobotti. 

Kesäleireillä rakennettiin piirtorobotteja sekä opeteltiin Scratch-ohjelmointia. 

Live lähetyksiä tehtiin kevään Oktaforista, Skullturen seksuaalisuus-teemaisesta keskustelupaneelista, Open 

Stagesta, kesäleireiltä, Kesäpakusta, syksyn Oktaforista ja Nuvan 20v. synttäreiltä A.T.E Superin yhteydessä. 

Lisäksi tuotettiin Peliviikolla ensimmäinen live-pelistriimi, jossa oli pelaajavieraana sosiaaliohjaaja Annika 

Aholan. 

Kaupungin verkon kestävyyttä oltiin mukana testaamassa Tarttilan ja Naakan kouluilla. Testaus liittyy 

Valkeakosken koulujen digiloikkaan, jossa päämääränä on, että jokaisella peruskoululaisella on käytössään 

oma laite. Tarttilassa pelattiin 4.-5. -luokkalaisten kanssa agar.io peliä sekä katsottiin yhtä aikaa 4k-videoita 

Youtubesta. Naakassa kuormitettiin palvelimia myös 4k –videoilla sekä tekemällä Dimitri finds out –

meemivideoita. Tapahtumasta kirjoitettiin artikkeli Nuortenkoskiin ja parhaat Dimitri videot julkaistiin 

artikkelin yhteydessä. 

FC Hakan lahjoitti nuorisotoimelle vapaalippuja peleihin ja arvoimme some-kilpailulla voittajat. Nuoret 

tekivät mainosvideon. 

Alkusyksystä 2019 tehtiin nuorten kanssa mainosvideoita Onnirokki-tapahtumaa varten. Onnirokissa 

toteutettiin haastattelu Niko ja Santtu -tubetähtien kanssa. 

Kirjaston, Sääksmäen seurakunnan ja 4H:n kanssa jatkettiin Avoimen pelitilan pitämistä kirjaston tiloissa. 

Kirjaston henkilökunta laatii nuortenkoski.fi –sivulle kuukauden lukuvinkit, jota mainostamme somessa. 

Mediapaja 
Mediapajassa tehtiin kevätkaudella unboxing-video uudesta järjestelmäkamerasta sekä opastusvideo 

aiheesta: kuinka vaihtaa Playstation 4 –konsoliin isompi kovalevy. Kokeilumielessä tehtiin myös Nintendo 

Switch –konsolin arvio, jossa kokeiltiin uutta green screeniä. Pajassa tehtiin myös graafista suunnittelua mm. 

Open stagea ja Onnirokkia varten sekä opastettiin live-lähetysten tekoon. Nuorten kanssa yhdessä vaihdettiin 

uudet kovalevyt Macbook pro –koneisiin. Opeteltiin Käsityökoulu Robotin ohjeilla vilkuttamaan led-valoja 

Arduinolla. Kokeiltiin myös kuinka ääntä voidaan muuntaa tietokoneen avulla ja kuinka ääntä voi ottaa 

talteen. Osallistujia oli kevätkaudella vaihtelevasti, keskimäärin neljä.  

Syksylle 2019 suunniteltiin mediapajaan kuukausiteemakalenteri, jolla pyrittiin tavoittamaan eri teemoista 

kiinnostuneita nuoria. Syksyllä tutustuttiin järjestelmäkameroiden toimintaan, kuvattiin videoita, tutustuttiin 

Arduinoon ja Scratch-ohjelmointiin sekä opeteltiin kuvankäsittelyä ja julisteiden tekoa. Syyskaudella 

osallistujia oli keskimäärin kuusi. Mediapajaan muodostui syksyn aikana vakiokävijäkunta mutta 
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kuukausiteemat eivät ole houkutelleet uusia kävijöitä. Mediapajaan on osallistunut vuoden aikana 10-23 –

vuotiaita nuoria. 

 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ  
Etsivää nuorisotyötä tekee kolme vakituista työntekijää; nuorisoneuvoja ja kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. 

Nuorisoneuvojan tehtäviin kuuluu mm. etsivän nuorisotyön koordinointi Valkeakoskella ja keskittyminen 

myös alle 18-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien nuorten auttamiseen. 

Etsivää nuorisotyötä tehdään Valkeakoskella monipuolisesti yksilö- ja ryhmämuotoisesti yhteistyössä 

verkostojen kanssa. Työn perustana on asiakaslähtöisyys, jonka keskiössä on nuoren kohtaaminen 

arvostavasti ja välittävästi. Työn pääkohderyhmä ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 

alle 29-vuotiaat nuoret. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorien pääsyä koulutukseen ja 

työmarkkinoille.  

Nuoret ohjautuvat etsivän nuorisotyön piiriin mm. verkostojen, nuoren omalla yhteydenotolla tai muiden 

läheisten huolen kautta. Työ on nuorelle vapaaehtoista matalan kynnyksen palvelua. Työn kannalta tärkeää 

on oikea-aikainen palveluohjaus ja verkostotyö yhteistyössä nuoren kanssa. Tavoitteena on auttaa nuoria 

sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään kasvua, itsenäistymistä, elämänhallintaa ja 

osallisuutta yhteiskuntaan.  

Liikuntaa yhdessä  
Nuorten toiveesta järjestettiin mahdollisuus yhdessä liikkumiseen keväällä 2019. Sulkapallovuoroja oli kolme 

ja pelikerroille osallistui yhteensä viisi nuorta.  Liikuntakerroista vastasivat etsivät nuorisotyöntekijät Kirsi 

Salo, Jonna Westerholm-Tuppurainen (sijainen) ja Terhi Ljungkvist.  

Kesätoiminta  
Kesäkuussa pelattiin yhdessä nuorten kanssa frisbeegolfia, retkeiltiin Valmarinniemessä sekä kannustettiin 

jalkapalloseura FC Hakaa legendaarisessa jalkapallo-ottelussa, Myllykosken palloa vastaan. Kesätoimintaan 

osallistui yhteensä 32 nuorta. Kesätoimintaa järjestämässä olivat etsivät nuorisotyöntekijät Terhi Ljungkvist 

ja Kirsi Salo.  

Kesä- ja heinäkuun aikana jalkauduttiin neljään otteeseen ympäri Valkeakoskea kesäpakulla. Edellisen 

vuoden tapaan tuunattiin kesäpaku-lakana ja ideoitiin toiminnan sisältöä nuorten kanssa. Kesäpaku-

toiminnassa nuoria tavoitettiin noin 130. Mukana toimintaa suunnittelemassa ja järjestämässä olivat etsivät 

nuorisotyöntekijät Terhi Ljungkvist, Kirsi Salo ja Jonna Westerholm-Tuppurainen sekä nuorisonohjaajan 

sijainen Annina Airola.  
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9€-kokki  
9€:n kokki oli lyhytprojekti, joka toteutettiin yhteistyössä nuorten työpaja Vaaterin ja projektin ideoijan, 

ravintolayrittäjä (Mallas-Pidot) Juha Lahtisen kanssa. Projektissa perehdyttiin ruokateemaan toiminnallisesti 

useasta eri näkökulmasta: ruoantuotanto, ruoanlaitto, ravitsemus ja hyvinvointi, yhdessä tekeminen sekä 

ruoka ja syöminen sosiaalisena ilmiönä. Kokoontumiskertoja oli viisi syys-lokakuussa 2019 ja niihin osallistui 

yhteensä 20 nuorta. Nuorisotoimella kuntouttavassa työtoiminnassa olevat nuoret tekivät projektista 

dokumentin, joka on katsottavissa nuorisotoimen virallisella Youtube-kanavalla. Nuorisotoimelta projektissa 

olivat mukana etsivät nuorisotyöntekijät Terhi Ljungkvist, Kirsi Salo ja Jonna Westerholm-Tuppurainen sekä 

mediaohjaaja Anna-Mari Nukarinen.   

K17-kahvila  
Etsivien nuorisotyöntekijöiden ohjaama kahvilatoiminta muutti vuoden vaihteessa nimensä K18 –kahvilasta 

K17 –kahvilaksi, jotta se olisi johdonmukainen koko etsivän nuorisotyön asiakasikäryhmän kanssa. Kävijöitä 

kevätkaudella oli 300 ja syksykaudella 196.  

Vuoden aikana runko rakennettiin uudella tapaa: ohjelmallisuutta ja ennakkotiedotusta lisättiin. K17-

kahvilan ohjelma rakennettiin nuorten toiveiden pohjalta ja ohjelman ulkoasusta vastasivat kuntouttavan 

työtoiminnan nuoret. Sitä jaettiin nuorten lisäksi yhteistyötahoille. K17-kahvilan brändi sai jäntevyyden 

lisäksi lisää näkyvyyttä.   

Kahvilatoiminta toi etsivän työn asiakkaille arkeen lisää rytmiä ja säännöllisyyttä. Nuoria myös osallistettiin 

ja vastuutettiin lisää suunnitteluun ja toteutukseen. Etsivät nuorisotyöntekijät linkittivät kahvilatoimintaa 

aktiivisesti perustyöhönsä, esimerkiksi ajoittamalla yksilöohjausta lähelle kahvilatoimintaa tai sen sisälle.  

Kevään K17-kahvilan aiheina oli muun muassa seksuaalisuus, eduskuntavaalit, vappunaamiaiset sekä reivit ja 

itseilmaisu. Myös Oman elämän kokemusasiantuntija-piiri toimintaa pilotoitiin osana kevään kahvilakertoja. 

Seksuaalisuus-teemasta vastasi mielenterveyskeskuksen aikuispsykiatrian psykiatrinen sairaanhoitaja Hanne 

Salminen, joka on myös seksuaalineuvoja –ja terapeutti. Eduskuntavaalikerralla vierailijana oli Liisa Hietamaa 

Nuorten ääni Pirkanmaalla- hankkeesta. Itseilmaisu kerralla järjestettiin nuorille varavirta-ilmaisupaja, jonka 

ohjaajana toimi Kati Sirén. K17-kahvilan kevätkauden päättymistä juhlittiin yökahvilan merkeissä. Tällöin 

yhdessä olon lisäksi grillattiin ja nautittiin alkavasta kesästä.  

Syksyn aiheina olivat muun muassa safkailta, tunteet ja –tunnetaidot, yhdessä pelailu, musiikki ja vuoden 

kruunasi perinteinen joulujuhla yhteistyössä Yönusvan vapaaehtoisten kanssa. Safkaillan vierailijana oli 

ravitsemusterapeutti Marjukka Lauhkonen ja samalla vietimme 9€:n kokki-projektin päätösjuhlaa. K17-

kahvila toiminnan vastuutyöntekijä oli Jonna Westerholm-Tuppurainen.  
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YÖNUSVA KATUTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 
”Katutyöstä käytetään myös nimitystä jalkautuva nuorisotyö. Se tarkoittaa sitä, että 

nuorisotyö sekä -työntekijät menevät sinne missä nuoret jo ovat. Jalkautua voi kadulle, 

ostoskeskuksiin, rannoille, puistoon tai vaikka kirjastoon. Lähtemällä kaduille tavoitetaan 

myös sellaisia nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla. 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 vapaaehtoistoiminnassa toimi 33 vapaaehtoista aikuista, heistä noin puolet aktiivisemmin. Kaikille 

vapaaehtoisille järjestettiin koulutus ”Nuorten reviirillä”. Katupäivystyksiä tehtiin vuonna 2019 n. 30 kertaa. 

Keskittyen viikonloppuihin, paikallisten tapahtumien yhteyteen ja koulujen loma-aikoihin. Vapaaehtoisten 

lisäksi katupäivystyksissä ja tapahtumissa oli aina mukana vastuupäivystäjä (nuorisotyön ammattilainen). 

Vapaaehtoiset osallistuivat katutyön lisäksi nuorisopalvelujen tapahtumiin ja nuorten iltoihin nuorisotiloilla. 

Lisäksi vierailtiin päivystämässä Tampereella koulujen päättäjäisissä Rosendahlin rannassa, Pyynikillä sekä 

Blockfestien aikaan. Tuolloin toimittiin yhteistyössä Tampereen nuorisopalveluiden katutyön kanssa. 

Yönusva osallistui myös paikalliseen Joulupuu keräykseen. Vastuupäivystäjinä toimivat vuonna 2019 Rauli 

Vartiainen, Kirsi Salo, Jonna Westerholm-Tuppurainen ja Nita Käkönen. Yönusvan toimintaa koordinoi Nita 

Käkönen.  

Yönusvan katutyöllä toimii rinnalla Yönusvan tuki ry, joka tukee taloudellisesti ja aatteellisesti 

nuorisopalveluiden katutyötä.  Yönusvan tuki ry tukee mm. erilaisia nuorten tapahtumia, etsivän nuorisotyön 

asiakkaita sekä vapaaehtoistoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, 

avustuksia ja testamentteja. Toimintaa vuonna 2019 tukivat: Valkeakosken aikuis- ja ammattiopisto VAAO, 

Aito Säästöpankki, Somesta voimaa hyväntekeväisyys –kampanja ja yksityiset lahjoittajat. 
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NUORISOVALTUUSTO 
Uusi vaaleilla valittu Valkeakosken nuorisovaltuusto aloitti kaksivuotisen kautensa tammikuussa. 13-henkisen 

nuvan jäsenistä yhdeksän oli uusia ja neljä jo aikaisemmilla kausilla mukana olleita. Helmikuussa 

nuorisovaltuustolle järjestettiin Gaia – Kansojen kokous -roolipeli, joka toimi samalla sekä ryhmäytyksenä 

että vaikuttamiskoulutuksena. 

Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden 2019 aikana 11 kertaa virallisiin kokouksiin. Lisäksi pidettiin useita 

työryhmäkokouksia esimerkiksi lausuntojen kirjoittamiseksi ja tapahtumien suunnittelemiseksi. Kokouksissa 

vierailivat mm. hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi, Taksvärkki ry. ja opetuspäällikkö Silja 

Silvennoinen. Lausuntoja annettiin muun muassa Korkeakankaan laskettelukeskuksen tulevaisuudesta, 

Kariniemen leirikeskuksen myymisestä ja 1–2 luokkien A1-kielen opetussuunnitelmasta. Nuorisovaltuusto oli 

aktiivinen myös maakunnallisella tasolla. Pirkanmaan nuorisotyöryhmässä Valkeakosken edustajana toimi 

Emma Löövi, ja yhdeksän nuvalaista osallistui Pirkanmaan nuorisofoorumiin Tampereella 11.5. 

Maalis- ja lokakuussa nuorisovaltuusto kutsui peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien 

edustajia Oktafori-kokouksiin Pulttiin. Kutsut lähetettiin kaikkiin seitsemään alakouluun, kahteen yläkouluun 

sekä lukioon ja ammattikouluun. Keväällä edustajia saatiin mukaan kaikista kouluista paitsi Tarttilasta ja 

syksyllä kaikista paitsi Tarttilasta ja lukiosta. Keväällä painotimme aiheena ilmastonmuutosta ja 

ympäristötekoja ja syksyllä kouluterveyskyselyn huolestuttavia tuloksia kouluviihtyvyyden laskusta. Vuonna 

2019 tehtiin ensimmäisen kerran visuaalisemmat Oktafori-koosteet, jotta myös aikuiset jaksaisivat tutustua 

nuorisovaltuuston keräämiin tuloksiin, ja niistä saatiin positiivista palautetta. 

Huhtikuussa Roukon yhtenäiskoululla järjestettiin 9.-luokkalaisille suunnattu Skullture-paneeli, jonka aiheena 

oli seksuaalisuus. Panelisteina toimivat erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, Seta ry:n 

toiminnanjohtaja Mikko Väisänen, yleislääkäri Sohvi Mäntykoski, terveydenhoitaja Minna Jussila. Juontajana 

toimi Marko Itkonen. Kysymyksiä kerättiin etukäteen ja paneelin aikana Tellonymin kautta, ja niitä tuli lopulta 

huimat 200, mikä kertoi nuorten kiinnostuksesta aiheeseen ja tarpeesta saada luotettavaa tietoa. Paneelia 

oli mahdollista seurata myös livenä netin kautta. 

Toukokuussa nuorisovaltuusto järjesti alakouluilla Kevättä rinnassa -roskienkeruutalkoot, johon osallistuivat 

Roukon yhtenäiskoulu, Kärjenniemi, Tarttila, Rauhala ja Sorrila. Myös kaupunginvaltuutetut haastettiin 

siivoamaan kaupungintalon ympäristöä nuorisovaltuuston kanssa, mutta paikalle saapui lopulta vain 

kahdeksan valtuutettua. 

Kesällä nuorisovaltuutetut saivat käyttöönsä kaupungin leasing iPadit sähköisten esityslistojen käyttöä 

varten. Samalla ne nuorisovaltuutetut, joilla ei ollut koulun puolesta edu.valkeakoski.fi -sähköpostiosoitetta, 

saivat käyttöönsä valkeakoski.fi -osoitteet. Nuorisovaltuuston esityslistat ovat olleet sähköisiä jo vuodesta 

2015 alkaen, eli nuorisovaltuuston omia käytänteitä tämä ei muuttanut. 

Elokuussa nuorisovaltuusto osallistui nuoristoimen Onnirokkiin järjestämällä sinne sumopainipisteen. 

Syyskuun alussa nuorisovaltuutettuja kävi tapaamassa pääministeri Antti Rinnettä Torikeskuksen uudessa 

kirjastossa. Marraskuussa juhlittiin 20-vuotista nuorisovaltuustoa A.T.E. Superin yhteydessä Pultissa. Juhliin 

kutsuttiin kaupungin päättäjiä sekä entisiä nuorisovaltuutettuja. Tilaisuudessa oli kakkutarjoilu ja 

juhlapuhujana nuorisovaltuuston entinen ohjaaja Anni Eskonen. Myös nuorisostipendit jaettiin juhlien 

yhteydessä. 
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