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1. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (14.1.2015) JA PERIAATTEET  

Yönusvan tuki ry on perustettu Valkeakoskella vuonna 1997. Yhdistysnumero 166377. 

Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys. 

”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 jalkautuvan    
nuorisotyön (=katutyön), nuorten sosiaalisen toiminnan sekä 
vapaaehtoistoiminnan aatteellisena sekä taloudellisena tukena. 
 

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

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

  Vapaaehtoisten antama panos nähdään tärkeänä ja vapaaehtoistoimintaa  
tuetaan.   

 

2. YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ JA KOKOUKSET 

Sääntömääräisen kokouksen lisäksi toimikauden aikana järjestettiin 4 hallituksen kokousta. 

Yönusvan tuki ry:n hallitus 2021: Puheenjohtaja Ramona Rautanen, varapuheenjohtaja 

Tanja Aro, sihteeri ja taloudenhoitaja Nita Käkönen, jäsenet Nina Hukkila, Lauri Selin ja 

Juuso Toikkanen. Varajäsenet Pilvi Tuominen ja Marko Jokinen. 

Vuoden lopussa yhdistys alkoi kerätä jäsenrekisteriä. Jäsenenä pääsee vaikuttamaan 

yhdistyksen asioihin esim. osallistumalla vuosikokoukseen. Jäsenyys ei velvoita mitään 

emmekä peri jäsenmaksua. Jäsentiedot tullaan säilyttämään tietosuojalain mukaisesti. 

 Rekisteri vapaaehtoisista on Valkeakosken kaupungin nuorisotoimen ylläpitämä.  
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3. YHDISTYKSEN TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI 

Yhdistys tiedotti ja markkinoi toimintaansa verkostoissa, sosiaalisessa mediassa, 

tapahtumien yhteydessä sekä julkaisuissa. Yhdistys ja vapaaehtoistoiminta löytyvät myös 

lähellä.fi palvelusta. Yönusvan nettisivut sijaitsevat osoitteessa 

www.nuortenkoski.fi/yonusva. 

 

4. YHDISTYKSEN YHTEISTYÖTAHOT 

Yhdistyksen yhteistyötahoista keskeisin oli Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut. 

Jalkautumisen osalta yhteistyön hoitivat nuorisotyöntekijät Valkeakosken kaupungin 

koulutus- ja hyvinvointipalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden, Securitas 

vartiointiliikkeen, vanhempien sekä poliisin kanssa. 

   

Muita yhdistyksen yhteistyöverkostoja olivat mm. Valikko-verkosto (Valkeakosken 

vapaaehtoistyön verkosto), Nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkosto 

(MOVER), Valkeakosken kaupungin perhekeskuspalvelut, Ankkuri-tiimi, UraVa ry:n PoVer –

hanke (Ohjaamo) sekä Mieli ry:n Mieli matkalla –hanke. Valtakunnallisesti yhdistys kuuluu 

Kansalaisareenaan.  

 

Vuoden aikana osallistuttiin Valkeakosken yhdistysiltaan sekä mielenterveyspalvelujen 

järjestämään vapaaehtoistoiminnan esittelytilaisuuteen Teamsissa. 

  

5. VAPAAEHTOISTOIMINNAN TUKEMINEN 

Valkeakosken kaupungin jalkautuvassa nuorisotyössä eli Yönusvan katutyössä oli 

vapaaehtoistoiminnassa mukana aikuisia vuoden 2021 loppuun mennessä 20 henkeä, heistä 

aktiivisesti toimintaan osallistui noin puolet. Vapaaehtoiset ovat Valkeakosken kaupungin 

nuorisopalveluiden vapaaehtoisia, mm. vakuutukset tulevat sitä kautta. Toinen koronavuosi 

vähensi vapaaehtoisten määrää ja mm. linjauksia kuinka monta henkilöä voi jalkautua 

kerrallaan. Käytössä oli lisäksi erityisohjeistus.  

Tiedottaminen vapaaehtoisille tapahtui Facebookin suljetussa ryhmässä ”Yönusvan 

vapaaehtoiset”. Vapaaehtoistoiminnassa oli hiljainen vuosi, ei koulutuksia eikä 

virkistystoimintaa järjestetty. Aseman lapsien jalkautuvan työn verkkokoulutuksen 

materiaali lähetettiin vapaaehtoisille omaehtoiseen tutustumiseen. 

 

6. NUORTEN TUKEMINEN 

Yhdistys tuki taloudellisesti ja aatteellisesti vuoden 2021 aikana lasten ja nuorten sosiaalista 

toimintaa. Tuki ohjautui pääsääntöisesti nuorisotyöntekijöiden kautta.  
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”Nuorilta nuorille” toiminnassa vuoden 2021 aikana tuettiin maalaus- ja videokuvaus ryhmiä. 

Näissä Nuorilta nuorille -ryhmissä lasten ja nuorten ryhmät tuottavat toimintaa tai 

toimintaedellytyksiä itselleen ja/tai toisille nuorille. Toiminta on omaehtoista ja nuorten 

tarpeistaan lähtevää, johon he voivat itse nuorisonohjaajan ohjauksessa ja tukemana  

 

vastata. Toiminta on periaatteiltaan nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa, jossa 

kiinnostus pop-up -luontoiseen toimintaan ja ryhmiin on merkittävää. 

 

Etsivän nuorisotyön nuoria tuettiin hankkimalla työntekijöille Hesburgeriin ja Hakafoodiin 

lahjakortit. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ja motivointi on arvokas osa 

nuorisotyötä, eikä siihen olisi mahdollisuuksia ilman yhdistyksen taloudellista tukea. K17 

toiminnassa mukana olevat nuoret kävivät minigolfaamassa, kuntosalilla ja keilaamassa. 

Jouluruokailun järjestämisessä oltiin mukana. 
  

Jalkautumisia kadulle tehtiin vuoden aikana n. 20 kertaa ja niissä kohdattiin n. 300 lasta ja 

nuorta. Jalkautumisissa oli mukana nuorisotyöntekijä -työpari sekä max. 4 

vapaaehtoista/kerta.  

 

Tapahtumissa vuoden 2021 aikana mukana oltiin Pyörä- ja mopopaja Pärinän avajaisissa, 

Onnirokissa, Ihanassa Valossa sekä Sorrilan koulun pihalle järjestetyssä ”Tuu jutulle” 

tapahtumassa yhdessä nuvan ja luottamushenkilöiden kanssa.  

 

7. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TALOUDELLINEN TUKI 

Toimintaa vuonna 2021 tuki yksityinen lahjoittaja. Liitteenä tulo- ja menoarvio sekä –

toteuma. 

 

 

Valkeakoskella  

17.3.2022 

Yönusvan tuki ry       


