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1. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (14.1.2015) JA PERIAATTEET
Yönusvan tuki ry on perustettu Valkeakoskella vuonna 1997. Yhdistysnumero 166377.
Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Yönusvan katutyöhanketta
sekä muuta nuorten sosiaalista toimintaa. Yönusva katutyöhankkeessa toimii vapaaehtoisia
yli 18-vuotiaita aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita nuorten asioista. Lisäksi yhdistys järjestää
koulutusta, retkiä ja muuta viriketoimintaa mukana oleville aikuisille vapaaehtoisille.
Yhdistys järjestää nuorille myös erilaisia tapahtumia ja vaihtoehtoista viriketoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
sekä järjestää asianmukaisilla luvilla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

Periaatteet


Yhdistys toimii Valkeakosken kaupungin nuorisopalveluiden katutyön aatteellisena
sekä taloudellisena tukena. Katutyössä toimii vapaaehtoisia aikuisia,
vapaaehtoistoimintaa tuetaan ja kehitetään. Vapaaehtoisen antama panos nähdään
tärkeänä ja häntä tuetaan toiminnassaan.



Toimintaa kehitetään paikallisista ja nuorten tarpeista käsin. Näkyvyys ja nuorten
äänen esille tuominen on tärkeää.



Toiminnan lähtökohtana on nuoria kunnioittava, kuuleva ja erilaisuuden huomioiva
kohtaaminen. Osallistuminen nuorten elämään vapaaehtoisten kanssa tehdään aina
välittävällä ja läsnä olevalla tavalla.

2. YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ JA KOKOUKSET
Sääntömääräisen kokouksen lisäksi toimikauden aikana järjestettiin suunnittelukokouksia
vapaaehtoisten kanssa sekä 4 hallituksen kokousta. Yönusvan tuki ry:n hallituksen
kokoonpano kaudella 2019-2021: puheenjohtaja Rauli Vartiainen, varapuheenjohtaja Nina
Hukkila, sihteeri ja taloudenhoitaja Nita Käkönen, jäsenet Teija Bullock, Pilvi Tuominen ja
Tanja Aro. Varajäsenet Lauri Selin ja Juuso Toikkanen.
Yhdistys ei kerää jäsenmaksua eikä pidä yllä jäsenrekisteriä. Rekisteri vapaaehtoisista on
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimen hallinnassa.
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3. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI
Yhdistys tiedotti ja markkinoi toimintaansa verkostotyössä, sosiaalisessa mediassa,
tapahtumien yhteydessä sekä julkaisuissa. Yönusvan nettisivut sijaitsevat osoitteessa
www.nuortenkoski.fi/yonusva. Sääntömääräisestä kokouksesta lähetettiin kutsut
sähköpostitse ja se julkaistiin paikallislehdessä.

4. VERKOSTOYHTEISTYÖ
Yhdistyksen verkostoyhteistyön keskeisin yhteistyökumppani on Valkeakosken kaupungin
nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö. Muita ovat Valkeakosken kaupungin koulutus- ja
hyvinvointipalvelut (erityisesti oppilashuolto), sosiaali- ja perhepalvelut, Securitas
vartiointiliike, vanhemmat sekä poliisi. Yönusva liittyi 2019 mukaan Valkeakosken
vapaaehtoistyön Valikko-verkostoon (koollekutsujana/koordinaattorina verkostossa
Koulutus- ja hyvinvointikeskuksen hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi).
Toiminnan rahoittamisen kannalta oleellisia ovat muut yhdistykset, yhteisöt, yritykset sekä
paikalliset lahjoittajat. Heille työn näkyväksi tekeminen lisää arvostusta ja rahallisen tuen
saamista.

5. VAPAAEHTOISTYÖ
Yönusvan vapaaehtoistyössä toimii yli 18-vuotiaita aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita
nuorten hyvinvoinnista. Vuoden 2019 loppuun mennessä heitä oli 33 henkeä.
Vapaaehtoiset ovat Valkeakosken kaupungin nuorisopalveluiden vapaaehtoisia, mm.
vakuutukset tulevat sitä kautta.
Tiedottaminen vapaaehtoisille tapahtui Facebookin suljetussa ryhmässä ”Yönusvan
vapaaehtoiset”. Vapaaehtoisten kouluttamista jatkettiin sekä omalla että ulkopuolisella
koulutuksella. Kaikille vapaaehtoisille järjestettiin Yönusvan oma koulutus ”Nuorten
reviriillä” (liittenä koulutusmateriaali) sekä vapaaehtoisille ja vastuupäivystäjille järjestettiin
työnohjauksellinen tapaaminen. Vuosittain vapaaehtoisille järjestetään myöskin pikkujoulut
tai muu virkistyspäivä.
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6. OSALLISTUMINEN NUORTEN ELÄMÄÄN
Osallistuminen nuorten elämään vapaaehtoisten kanssa tehdään aina välittävällä ja läsnä
olevalla tavalla.
Nuorten arkisissa toimintaympäristöissä liikkuminen parantaa aikuisten ja nuorten välistä
vuorovaikutusta. Katupäivystyksiä tehtiin vuonna 2019 n. 30 kertaa. Keskittyen
viikonloppuihin, paikallisten tapahtumien yhteyteen ja koulujen loma-aikoihin.
Vapaaehtoisten lisäksi katupäivystyksissä ja tapahtumissa oli aina mukana vähintään yksi
vastuuhenkilö (nuorisotyön ammattilainen).
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, kirjastoon tai esim. koululle. 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.
Vapaaehtoiset
tapahtumiin

osallistuivat







seuraaviin

Valkeakosken

kaupungin

nuorisopalvelujen

Nuorisokeskus Pultissa: Kontaktidisko, Onnirokki
Ehkäisevän päihdetyön A.T.E. Extreme kaupunkiseikkailu 7-9 luokkalaisille
sekä Super-tapahtuma
Nuorisovaltuuston Skullture-paneeli Tietotien lukiolla
Ihana Valo tapahtuma Seikkailupuistossa
Nuorisotiloille nuorten iltoihin
Etsivän nuorisotyön kanssa järjestettiin jouluruokailu sekä Kesäpaku –
kiertue

Lisäksi vierailtiin päivystämässä Tampereella koulujen päättäjäisissä Rosendahlin rannassa,
Pyynikillä sekä Blockfestien aikaan, Tampereen nuorisopalveluiden katutyöhön osallistuen.
Yönusvan tuki ry osallistui etsivän nuorisotyön asiakkaiden tukemiseen, esim. tukemalla
nuoria taloudellisesti heidän pyrkiessään koulutukseen tai työelämään.
Osallistuimme myös paikalliseen Joulupuu keräykseen.
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7. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
Yhdistys tekee vuosittain tulo- ja menoarvion. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään
kaksi kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista.
Toimintaamme vuonna 2019 tukivat:


Valkeakosken aikuis- ja ammattiopisto VAAO



Aito Säästöpankki



Somesta voimaa hyväntekeväisyys -kampanja



Yksityiset lahjoittajat

Valkeakoskella
18.3.2020
Yönusvan tuki ry
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