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VUOSI 2021 HYGIEENISESTI PAKETOITUNA 
Nuorisotyötä jatkettiin heti vuoden alusta soveltaen ja koronarajoitukset huomioiden. Siinä onnistuttiin 

hyvin. Yli 13 –vuotiaiden avoimet tilaillat korvattiin verkkonuorisotyöllä tarjoamalla Digimenu sekä 

jalkautumalla katutyöhön. Pienryhmät pyörivät lähes normaaliin tapaan, toki kokoontumis- ja 

hygieniarajoitukset huomioiden. Myös etsivän nuorisotyön palvelut toimivat koko vuoden ajan ja 

nuorisovaltuustokin jatkoi toimintaansa hyödyntäen myös etämahdollisuuksia. Jopa uusi toimintamuoto 

pyörä- ja mopopaja Pärinä kaasutteli toimintaansa varovaisesti käyntiin. Kesäleirit onnistuttiin 

toteuttamaan erittäin hyvällä menestyksellä Päivölässä. Nuorisotyötä koulussakin saatiin toteutettua 

hyvällä yhteistyöllä. 

Vaikka alettiinkin jo tottua pandemian läsnäoloon, sen aiheuttamalta kuormitukselta ei voitu välttyä. 

Motivoituneen ja osaavan henkilöstön käsissä saatiin esteistä huolimatta aikaan täysipainoinen 

nuorisotyövuosi ja palvelutarjonta pidettyä hyvällä tasolla. Jatkuva epävarmuus ja varuillaan olo sekä 

vaihtoehtojen ylläpito heikensivät kuitenkin jaksamista. Vuoden aikana keskityttiinkin myös 

työhyvinvointiin ja yhteistyössä työterveyden kanssa toteutettiin työhyvinvoinnin seurantakysely, jonka 

tuloksena kehittäminen jatkuu vuonna 2022. Erityisesti johtamisen haasteisiin paneudutaan ja lisätään 

työnohjausta. Hyvää kehitystä oli tapahtunut mm. työyhteisön turvallisuuden tunteessa ja saadun tuen 

kokemisessa sekä mahdollisuudessa vaikuttaa omaan työhönsä. 

Vuosittaiset isot tapahtumat kuten Onnirokki ja Ihana Valo onnistuttiin rajoitukset huomioiden 

toteuttamaan ja ulkoilmatilaisuuksina ne keräsivät juuri sopivan yleisön. Molempiin yhteensä osallistui noin 

500 henkeä. Onnirokkiin tuli pääosin nuorisoa ja Ihanaan Valoon lapsiperheitä. Myös valkeakoskelaisille 

nuorille palveluja tuottaville yhteisöille saatiin järjestettyä Mover kaupunginteatterin väljissä tiloissa hyvällä 

menestyksellä.  

Tapahtumien osallistujamäärät pysyivät yllättävänkin korkeina (3973), samoin ohjaustoiminnassa 

tavoitettujen nuorten käyntikerrat (8638) koronasta huolimatta, vaikka tilojen aukioloihin ja nuorten 

kohtaamisiin toki pandemia vaikuttikin vähentävästi ja romahdutti tilanuorten määrän. Myös erityisnuorten 

kohtaamisten määrä putosi jonkin verran, joka koronan ohella saattaa johtua myös positiivisesta 

kehityksestä muiden tukipalveluiden palveluprosesseissa. Lisäksi lukuun vaikuttaa myös 

pienryhmätoiminnan sisällölliset muutokset. 

Nuorisotoimi haki ja sai toimintaansa taas valtion erityisavustuksia etsivään nuorisotyöhön ja lasten ja 

nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Lisäksi oltiin monissa yhteistyöverkoston hankkeissa kumppanina 

ja ohjausryhmissä mukana; mm. Nettiagentti, Pover –hanke ja Ohjaamo, Vaao:n etsivä nuorisotyö ja 

työpaja Vaateri, Startti-paja, Perhekeskuspalveluiden ohjausryhmä, Pirkanmaan perhekeskuksen 

systeemisen työotteen kehittämistyöryhmä, Ankkuri-toiminta, Harrastamisen Suomen malli, 

Taidekaravaani, Ympäristöperhoset (Nuva), Kesätyökampanja ja Bittiliiga. 

Nuorisotilat 
 

Tilaillat oli suljettu koronan takia tammi-huhtikuun ja syyskaudella avoinna erilaisin rajoituksin. 

Nuorisokeskus Pultti 
Nuorisokeskus Pultissa ohjaajina työskentelivät Nita Käkönen, Vesa Luhtala, Taru Virolainen, Johanna 

Mielonen, Ramona Rautanen, Lotta Kniivilä ja Mikko Laine sekä iltaohjaajia. Lisäksi ohjauskokemusta oli 

hankkimassa opiskelijaharjoittelijoita. 
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Vuoden tapahtumat jäivät koronatilanteen vuoksi vähäiseksi. Nuorten illat olivat suljettuina toukokuuhun 

saakka. Syksyllä nuorten illoissa keskiviikkoisin ja lauantaisin keskimääräinen kävijämäärä oli 30 nuorta. 

Lisäksi Pultissa järjestettiin sallittujen aukiolojen rajoissa Tyttöjen tila ja 5/6 –toimintaa alakoululaisille sekä 

K17 kahvila yli 17 –vuotiaille nuorille. 

Nuorisopalveluiden lisäksi Pultissa järjestivät toimintaa lapsille ja nuorille muut Valkeakosken kaupungin 

hallintokunnat sekä seurat ja yksityiset käyttäjät. Säännöllisesti kokoontui 4H Keppari- ja lemmikkikerhot 

alakoululaisille. Tänä poikkeuksellisena vuonna Pultissa järjestettiin yksi disko ja neljät synttärit vuoden 

aikana. Nuorisokeskus Pultissa kävi vuoden aikana yhteensä 2646 kävijää. 

 

 

Nuorisotila Tyrmä 
Digitaalinen nuorisotyö vauhdissa, kun nuorisotila Tyrmä oli kiinni  
Vuoden alusta koronarajoitukset jatkuivat, mutta nuorisonohjaajat hyppäsivät netin ihmeelliseen 

maailmaan ja alkoivat tehdä digitaalista nuorisotyötä oikein urakalla. Tyrmän nuorisonohjaajat Johanna 

Mielonen ja Taru Virolainen pitivät viikoittain InstaLiven, jota tuli parhaimmillaan seuraamaan 50 henkilöä. 

Vakiseuraajiksi saatiin noin kymmenen nuorta, joiden kanssa käytiin keskustelua päivän polttavista asioista 

ja äänestettiin erilaisia mielipiteisiin pohjautuvia asioista, kuten mikä talviurheilulaji on paras ja miksi. 

Lisäksi keskusteltiin koronaan liittyvistä asioista ja muista tärkeistä aiheista. Digitaaliseen nuorisotyöhön 

kehiteltiin Somemenu, joka oli viikoittain ilmestyvä aikataulu digitaalisista tapahtumista nuorille.  

Instagramiin ja Facebookiin tehtiin säännöllisesti Tyrmän Positiivisia videoita sekä jaettiin erilaisia askartelu- 

ja tekemisvideoita.   

 Nuorisonohjaajan sijainen Ramona Rautanen vastasi nuorisotoimen Snapchatista, jossa nuorten kanssa 

käytiin vilkasta keskustelua.   

Syyskausi avattiin tiistaina 31.8. ja ensimmäiset pari viikkoa noudatimme kokoontumisrajoituksia ja 

nuorisotilalle sai tulla vain kymmenen nuorta kerrallaan. Puolivälissä syyskuuta rajoitukset loppuivat ja 

nuoria alkoi virrata Tyrmän oikein urakalla. Arkisin kävijämäärät liikkuivat 40 ja 70 välillä, perjantaisin jopa 

sata nuorta vietti aikaansa Tyrmässä. Syksy oli tekemistä ja touhua täynnä. Tyrmän seiniä maalattiin ja 

nuoret taiteilivat ja askartelivat paljon. Tyrmän syyskausi päätettiin 17.12. perinteisesti pikkujouluihin. 

Tyrmän tilatoimikunta kokoontui syksyllä kerran kuussa ja mukana oli keskimäärin kuusi nuorta. 

Kokouksissa mietittiin Tyrmän tapahtumiin liittyvää ohjelmaa, Tyrmän sisustamista ja esimerkiksi 

kioskimyytäviä. Nuoret saivat vaikuttaa oman tilansa toimintaan aktiivisesti. 
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PIENRYHMÄT 
 

Tyttöjen tila 
Tyttöjen tila –toiminta on suunnattu 10-14-vuotiaille tytöille. Toimintaa järjestettiin vuoden 2021 aikana 

keskiviikkoisin klo 14.30-16 Nuorisokeskus Pultissa. Kevään ja syksyn aikana ohjaajina Tyttöjen tilassa olivat 

Valkeakosken kaupungin nuorisotoimesta nuorisonohjaajat Taru Virolainen, Johanna Mielonen, Ramona 

Rautanen ja Nita Käkönen, Sääksmäen seurakunnalta nuorisotyönohjaajan Jetta Vihlman sekä 

Valkeakosken kaupungin kirjastolta informaatikko Minna Edgren. Yhteistyötä teimme myös Nettiagentti-

hankkeessa työskentelevän Anna-Mari Nukarisen kanssa. 

Kevään aikana tyttöjen kanssa muun muassa maalattiin, huovutettiin, puhuttiin tunteista, tehtiin jäälyhtyjä, 

järjestettiin lumiveistoskisa sekä runoiltiin. Askartelu oli selkeästi tyttöjen mieleen. Erilaiset askartelut, 

maalaus, teematoiminnot siivittivät Tyttöjen tilan syksyn toimintakertoja. 
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Tyttöjen tilan toimintakerroille osallistui keskimäärin 10 nuorta. 

5/6 Toiminta  
Torstaisin klo 15:00-17:00 järjestettiin 5-6 –luokkalaisille suunnattua toimintaa nuorisokeskus Pultissa.  

Toimintaa ovat ohjanneet Vesa Luhtala, Lotta Kniivilä, Mikko Laine ja Roosa Setälä. Rajoituksien ohjatessa 

toimintaa tiloilla, ulkoiltiin paljon saaden kaikki halukkaat mahtumaan mukaan toimintaan. Kevätkaudella 

keskimääräinen kävijämäärä oli 12 nuorta/kerta ja syksyllä 30. Monet tulivat suoraan koulusta, joten 

jokaisella kerralla oli tarjolla pientä maksutonta välipalaa. 

Keväällä toiminnassa otettiin huomioon vuoden aikaan kuuluvat eri teemat, mm. juhlapyhät. Yhdessä 

vietettiin aikaa mm. laskiaisena pulkkamäessä, kevätkävelyllä ja eläinvierailijoina oli ihastuttavat alpakat. 

SETA:n edustaja kertoi etäyhteydellä seksuaalisesta erilaisuudesta ja kaikkien samanarvoisuudesta, saatiin 

vastauksia mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Askarreltiin ja pelattiin erilaisia pelejä (mm. biljardi, pingis, 

lautapelejä sekä leikkejä) nuorten toiveiden mukaan. Osallistujat olivat pääsääntöisesti tyttöjä. Tilanteesta 

johtuen, ei voitu kokkailla yhdessä.  

Syksyllä toiminnassa tutustuttiin nuorisotilan sääntöihin ja käytäntöihin. Pelattiin yhdessä lautapelejä, 

askarreltiin teemoittain ja juhlittiin kun siihen aihetta oli. Osallistujien toiveet otettiin huomioon 

toiminnassa ja muutamasti järjestettiin toivekertoja.  

Nuorilta nuorille 
Nuorilta nuorille -toiminta yleisesti sisältää erilaisten lasten ja nuorten ryhmien kanssa työskentelyä, jossa 

nuoret tuottavat toimintaa itselleen tai toisille nuorille. Toiminta on omaehtoista ja heidän tarpeistaan 

lähtevää, johon he voivat itse nuorisonohjaajan ohjauksessa ja tukemana vastata. Toiminnan pyrkimyksenä 

on aktivoida ja osallistaa heidät itse toimimaan sekä kannustaa vaikuttamaan oman hyvinvointinsa 

edistämiseksi. Nuoren kasvua ja oppimista tuetaan antamalla nuorelle mahdollisuus hyödyntää omia 

vahvuuksiaan sekä jakaa omaa osaamistaan ja ajatuksiaan. Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, 

vastuuttaminen ja toiminnan jatkuva arviointi kehittävät nuorta syventämään toiminnan kautta oppimiaan 

asioita tasavertaisesti ryhmän jäsenenä. 

Vuonna 2021 nuorilta nuorille ryhmiä toimi yhteensä 5. Alkuvuonna 15-17 –vuotiaiden nuorten ryhmä 

taiteili vastavalmistuneen Pultin dj kopin, jossa lähtöideana oli nuoren tekemä piirros. Toukokuussa 7 

nuorta kuvasi ja editoi Kerhomajan urheilupuiston uuden koripallokentän graffitien maalaamisen, video 

löytyy Nuortenkoskin Youtube kanavalta.  

Tyrmän tilatoimikunta kokoontui syksyllä kerran kuussa ja mukana oli keskimäärin kuusi nuorta. 

Kokouksissa mietittiin Tyrmän tapahtumiin liittyvää ohjelmaa, Tyrmän sisustamista ja esimerkiksi 

kioskimyytäviä. Nuoret saivat vaikuttaa oman tilansa toimintaan aktiivisesti. 

Onnirokkia varten perustettiin 12-14 –vuotiaiden tapahtumatiimi, jossa nuoret suunnittelivat tapahtumaan 

mm. ohjelmaa. Syksyllä Kerhomajan urheilupuiston uuden skeittiparkin suunnittelu käynnistyi ja 

suunnittelussa oli mukana 16-27 –vuotiaita alan harrastajia. 

Pärinä (pyörä- ja mopotalli) 
Sopiva tila toimintaan löytyi vanhoista Valkeakosken Energian huoltotiloista, osoitteesta Roineenkatu 24. 

Tiloissa toimii myös työllistämispaja Akseli. Pyörä- ja mopopajaa varten tilat olivat nuorisotoimen käytössä 

perjantaisin 16.00-18.00. Somessa järjestettiin nimikilpailu ja yleisöäänestys; paikan nimeksi tuli 

äänestyksen perusteella Pärinä. 

Pärinässä nuoret pääsivät paikkaamaan polkupyörän renkaita, vaihtamaan mopojen renkaita ja suorittivat 

erilaisia perushuoltoja. Yhdessä nuorten kanssa tutkittiin ja opiskeltiin nuorten kulkuvälineiden tekniikkaa. 
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Mukana illoissa oli aina kaksi aikuista, jotka jakoivat tietoa ja taitoa, niin teknisissä kuin muissakin nuoria 

askarruttavissa asioissa. 

Pyörä- ja mopopaja Pärinän ovet avattiin 7.5.2021. IGC Ry:n jäsenet lahjoittivat toimintaan työkalusarjat, 

mopon nostopukin sekä joitain varaosia mopoihin. Paikalla oli Valkeakosken Sanomat. 

Pärinän viralliset avajaiset pidettiin 28.5.2021 ja tarjolla oli makkaraa ja muita herkkuja. Makkarat avajaisiin 

lahjoitti Kerhis Gym / Niilo Rantanen. Taidoillaan avajaisissa ihastutti BMX-taituri Niklas Metsola. 

Kevätkaudella kokoonnuttiin 7 kertaa perjantaisin 16-18.00, kävijöitä oli yhteensä 38 nuorta. 

Kevään viimeisellä Pärinän toimintakerralla suoritettiin kuuden 5 litraisen polttoainekanisterin 

polttoainearvonta kaikkien kävijöiden kesken. Nuorisotoimi lahjoitti yhden kanistereista ja Kerhis Gym / 

Niilo Rantanen viisi kanisteria. 

Pyörä- ja mopopaja Pärinän syyskausi aloitettiin kesälomien jälkeen 6.8.2021. Syyskauden aikana 

kokoonnuttiin perjantaisin kahdeksan kertaa. Kävijöitä oli syyskaudella 18 nuorta. Vastuuohjaajana toimi 

Vesa Luhtala. 

 

 NUORISOTYÖ KOULUSSA 
 

Päihdeputki 
Nuorisotoimi on jo useamman vuoden ajan järjestänyt viikon kestävää Päihdeputki-tapahtumaa. 

Päihdeputki on ennaltaehkäisevää päihdekasvatusta draaman keinoin. Päihdeputkea järjestetään 

yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa.    

Tilanne Päihdeputken kanssa eli hurjasti alkuvuodesta 2021 lähtien ja uutiset yläkoulujen siirtymisestä 

etäopiskeluun muuttivat jälleen tehtyjä suunnitelmia.  Talvilomaviikon loppupuolella tehtiin yhteispäätös, 

että Päihdeputki 2021 tullaan toteuttamaan hyödyntämällä Google Classroomia. Classroomiin luokille 

luotiin oma luokkatila, jossa oli mm. muutamia erilaisia kysymyksiä päihteisiin liittyen, yhteystietomme 

nuorisotoimelle ja seurakunnalle sekä linkki Päihdeputken livestudiotaltiointiin. Etänä järjestettyyn 

Päihdeputkeen osallistuivat Naakan ja Roukon yläkoululaisista kaikki 7.-8.-luokkalaiset. Päihdeputki 

järjestettiin etänä 22.-26.3.2021. Tapahtuma tavoitti yli 400 nuorta. 
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Iso Askel   
Kuudesluokkalaisille kohdennettu Iso Askel-tapahtuma järjestettiin huhtikuussa lähitapahtumana 

nuorisotiloilla yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan sekä koulujen kanssa. Aiheena tapahtumassa oli tänä 

vuonna mielenterveys ja murrosikään liittyvät asiat. Kaupunkikoulujen kuudesluokat kutsutaan luokka 

kerrallaan tapahtumaan joko Nuorisokeskus Pulttiin tai Nuorisotila Tyrmään, ja tapahtuma-aika on noin 1,5 

tuntia. Kehäkoulujen luokat kutsutaan yhteiseen tapahtumaan Pappilanniemeen, joka on yhden yön yli 

kestävä leiri. Tavoitteena on valmistaa kuudesluokkalaisia yläkouluun siirtymisessä ja keskustella 

murrosikään liittyvistä asioista. 

Ryhmäx 
Seiskaluokkien ryhmäytyspäivät eli Ryhmäx järjestettiin jälleen Pappilanniemessä elokuussa. Päivän 

tarkoituksena on tutustua omaan luokkaan ja luokanvalvojaan sekä nuorten parissa työskenteleviin 

aikuisiin. Päivän aikana luokka suorittaa monenlaisia seikkailuhenkisiä tehtäviä yhdessä pitkin 

Pappilanniemen ihanaa ympäristöä. Tänä vuonna Ryhmäxin kiertävä vetovastuu oli Roukolla ja vuonna 

2022 vastuussa on nuorisotoimi. 

Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät 
Nuorisonohjaajat ovat mukana oppilashuoltoryhmissä alueittain. 

Yhdeksäsluokkalaisten tukipalvelutunnit  
Etsivät nuorisotyöntekijät ovat aikaisempina vuosina vierailleet yhdeksäsluokkalaisten 

opinnonohjaustunneilla kertomassa etsivästä nuorisotyöstä ja yhteiskunnan tukipalvelutunneista. Tämän 

lisäksi nuorten kanssa keskustellaan ajankohtaisesta siirtymisestä toisen asteen opintoihin. Tänä vuonna 

tukipalvelutunnit toteutettiin yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Valitettavasti vallitsevasti tilanteesta johtuen 

Roukon tunteja ei voitu toteuttaa suunnitellusti. Sen sijaan oppilaille valmisteltiin etätuntioppimateriaaliksi 

lyhyt esittely video Ohjaamosta ja osasta ohjaamolaisista sekä kysely kaikille yhdeksäsluokkalaisille. 

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 131. Kyselyssä muun muassa kysyttiin, mihin nuoret haluaisivat tukea 

Ohjaamosta. Esiin nousivat tarve tuelle kesätyöpaikan löytymiseen sekä omaan jaksamiseen ja 

hyvinvointiin. Avoimissa kysymyksissä nuoret kysyivät muun muassa talouteen ja toiselle asteelle 

siirtymiseen liittyvistä asioista. Nuorten kysymyksiin vastattiin Ohjaamon instagramissa. 

Valkeakosken ammattioppilaitos 
Yhteistyötä tehtiin aktiivisesti Valkeakosken ammattiopiston kanssa. Kevään 2021 aikana kokoonnuttiin 

etäyhteyksin kehittämään nivelvaiheiden-yhteistyötä sekä keskusteltiin ajankohtaisesta oppivelvollisuuden 

laajenemisesta. Tavoitteena mallintaa nivelvaiheprosesseja ja toimintamalleja sekä kehittää VAAO:n ja eri 

toimijoiden yhteistyöprosesseja. Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuivat myös aloittavien opiskelijoiden 

orientaatiopäiville 29.6.-30.6. 
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 TAPAHTUMIA JA YHTEISTYÖTÄ 
 

Lasten kesäleirit Päivölässä  
Kesäkuussa järjestettiin lasten kesäleirit Päivölässä 3.-4.-luokkalaisille ja yli 5.-luokkalaisille. Kummallekin 

ikäryhmälle oli neljän päivän pituinen leiri. Leiripaikkana Päivölä oli uusi, mutta todella toimiva! Niin lapset 

kuin ohjaajatkin pitivät paikkaa hyvänä ja mm. majoitustilat, monipuoliset rakennukset, pihapiiri ja uima-

allas saivat runsaasti kehuja. Leireillä oli 4 nuorisonohjaajaa, 4 kesätyöntekijää sekä opiskelijaharjoittelija. 

Leireille oli tunkua, pienten leiri täyttyi (40 lasta) ja isompienkin leirillä oli yli 30 lasta. Leiriin kuului paljon 

erilaista tekemistä, niin perinteistä kuin uusiakin juttuja. Lähes joka päivä päästiin uimaan ja leiripäiviin 

kuului erilaisia teemaryhmiä, joista lapset saivat valita itselleen sopivimman. Tarjolla oli someryhmää, 

eräjormailua, askartelua ja robottien rakentelua. Hyvän leirikokemuksen jälkeen päätettiin, että myös ensi 

kesänä 2022 leirit järjestetään Päivölässä.  

 

 

Ihana Valo 2021 
Ihana Valo-tapahtumaa vietettiin Apian seikkailupuistossa lapsen oikeuksien päivänä. Paikalle tuli jälleen 

lähes 500 kävijää, vaikka päivän ilma enteili märkyyttä. Itse tapahtuman aikana ei kuitenkaan satanut ja 

tunnelma oli ihanan valoisa! Mukana menossa oli Roukon koulun tukioppilaat, Sääksmäen seurakunta, Aito 

Säästöpankki, Tallinmäen päiväkodin vanhempienyhdistys, Tanssiseura Rocking Flames, Yönusva ja 

tietenkin illan pääesiintyjänä Tulishowryhmä Flamma. Tänä vuonna tapahtumassa julkaistiin ja jaettiin myös 

nuorisostipendit. Tyttöjen tilan nuoret olivat taiteilleet valotauluja aiheesta ”Unelmakaupunkini” ja niitä 

ihasteltiin muurin tornissa. Tukijana Valkeakosken Energia. 
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Pulttilanit 
Pulttilanit järjestettiin Nuorisokeskus Pultissa syksyllä 15.-16.10.2021. Pulttilaneille osallistui yhteensä 16 

nuorta, jotka olivat iältään 13-17-vuotiaita. Osallistujien lisäksi laneilla mukana oli myös aktiivisia järjestäviä 

nuoria yhteensä kahdeksan henkeä!  

Laneilla pelailtiin tietokoneilla ja pelikonsoleilla, otettiin biljardimatseja, syötiin ja vietettiin erilainen yön yli 

tapahtuma Pultissa. Nuorisonohjaajista paikalla olivat Taru Virolainen, Vesa Luhtala sekä Mikko Laine. 

Sääksmäen seurakunnalta tapahtumaan tuli myös nuorisotyöntekijä Ilmari Veima. 

Onnirokki 
Onnirokki järjestettiin elokuussa Seikkailupuistossa, tapahtuman tuotti Työväen musiikkitapahtuma/Valmu 

ry. Osallistujia oli yhteensä 500. Esiintyjinä Lucas Leon, William ja Rocking Flames. Juontajana toimi Aaro 

Joki. Yhteistyökumppaneina Sääksmäen seurakunta, Valkeakosken nuorisovaltuusto, Valkeakosken aikuis- 

ja ammattiopiston lähihoitaja opiskelijat, Valkeakosken seudun eläinsuojeluyhdistys SEY, Valkeakoski Disc 

Golf ry. 
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Graffitiseinät tarjoavat laillisen alustan kirjoitusten ja maalausten tekemiseen 

Yhteistyössä kiinteistökeskuksen, kuvataide- ja käsityökoulu Emilin, nuorisovaltuuston sekä kuntalaisten 
kanssa Valkeakoskelle määriteltiin paikkoja vapaaseen maalaukseen graffitiseiniksi. Seinille tehtiin 
pelisäännöt ja ohjeistukset sijainneista. Seinät sijaisevat Kerhomajan hyvinvointipuistossa, linja-autoaseman 
alapuolella olevassa parkkihallissa ja joissakin alikulkutunneleissa sekä Ilolan Maatilamatkailun alueella. 
Ohjattu paikkoja graffitimaalaamiseen ovat Jäähalli Wareenan kivijalka ja Apian urheilukentän tukimuuri. 

NUORISOVALTUUSTO eli Nuva 
 

Uusi valittu Valkeakosken nuorisovaltuusto aloitti kaksivuotisen kautensa tammikuussa 2021. 13-henkisen 

nuvan jäsenistä kuusi oli uusia ja seitsemän jo aikaisemmalla kaudella mukana olleita. Nuvalla oli edustaja 

ja varajäsen kaikissa kaupungin lautakunnissa sekä kaupunginvaltuustossa sekä edustajat koulujen 

yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä. Lisäksi Nuva hoitaa kaupunginvaltuustojen streamauksen kuvaamisen 

yhdessä nuorten yrittäjien kanssa.  

Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana sekä virallisiin kokouksiin että työryhmäkokouksiin liittyen 

lausuntoihin, osallistavaan budjetointiin, tapahtumien suunnittelemiseen ja erilaisiin vierailuihin. 

Lausuntoja vuoden aikana tehtiin yhteensä yhdeksään lausuntopyyntöön. Kevään kokoukset pidettiin etänä 

Teams-yhteydellä koronatilanteen vuoksi. Kesäkuussa pääsimme ensimmäistä kertaa tapaamaan läsnä 

olevan kokouksen merkeissä ja samalla kävimme syömässä Pancho Villassa. Kokouksissa vierailivat mm.  

Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff sekä maisemasuunnittelija Sanna Niemelä, Pirkanmaan 

piirin jäseniä, nuva kummimme Anna Lindström ja Valikko-ryhmä. Lausuntoja annettiin muun muassa 

kuntalaisten virkistysalueiden ja grillikatoksen tarpeesta, Lasten parlamentista, Apian hyppytornin 

kohtalosta sekä lasten leikkipaikkojen tarpeista. Nuorisovaltuusto oli aktiivinen myös maakunnallisella 

tasolla. Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa Valkeakosken edustajana toimi Elsa Nisula. 

Nuorisovaltuusto sai vuodelle 2021 osallistuvaan budjetointiin 25 000€ ilmasto- ja ympäristö toimia varten. 

Kevään alussa suunniteltiin rahojen käyttökohteita, hyödyntäen Valkeakoskella jo käynnissä olevaa 4H:n 

Ympäristöperhoset –hanketta, jossa nuva oli yhteistyökumppanina. Päätettiin käyttää rahaa puiden 

istutukseen, ilmastosta tiedottamiseen sekä ohjata oppilaskunnille määrärahaa tehdä koulullansa joku 

ilmastoteko. Nuvalaiset pääsivät valitsemaan ja suunnittelemaan tulevia istutuksia Vanhankylän uuden 

kauppakeskuksen läheisyyteen. Istutustalkoissa syksyllä mukana oli myös kaksi kaupunginvaltuutettua. 

Osallistuvaan budjetointiin osallistuivat Naakan, Sorrilan, Sassin, Tarttilan, Kärjenniemen koulujen sekä 

Roukon yhtenäiskoulun ja Tietotien lukion oppilaskunnat. 
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Nuva pääsi myös ehdottamaan perinteisten nuorisostipendien saajia sekä ympäristöpalkinnon saajan. 

Valkeakoski kysyi nuoriltaan, kenelle he antaisivat kaupungin vuoden 2021 ympäristöpalkinnon. 

Käytännössä ehdotuksen teki nuorisovaltuusto, joka esitti palkittavaksi Kauko Valtosta. Koulutus ja 

hyvinvointi lautakunta päätti stipendien saajiksi nuvan ehdotuksesta Aaro Joen ja Lumi Vahteriston. 

Tapahtumien järjestäminen vuodella jäi vähäiseksi. Skullture -paneeli järjestettiin 9. luokkalaisille etänä 

videon muodossa, joka oli koostettu vuoden 2019 Skullture -paneelista ja aiheena seksuaalisuus. 

Asiantuntijoina paneelissa/koosteessa olivat erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, Seta ry:n 

toiminnanjohtaja Mikko Väisänen, yleislääkäri Sohvi Mäntykoski ja terveydenhoitaja Minna Jussila. Keväällä 

nuorisovaltuusto myös järjesti vaalipaneelia kunnallisvaaliehdokkaille yhteistyössä Ohjaamon kanssa. 

Syksyllä päästiin järjestämään jokavuotisen Oktafori -tapaamisen koulujen oppilaskuntien hallitusten 

edustajille, johon saimme koulut hyvin osallistettua mukaan. Alakouluista mukaan osallistui viisi. 

Ainoastaan Rauhala ja Leppälä eivät olleet osallisina. Yläkouluista ja toiselta-asteelta saatiin kaikki neljä 

koulua mukaan. Oktaforin aiheena oli ilmasto ja samalla käytiin läpi osallistavan budjetoinnin suunnitelmia 

läpi. 

Yhteistyötä tehtiin Ympäristöperhosten ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen (Manu) lisäksi Netti-agentti 

ja Ohjaamo –hankkeissa.  

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimivat vuoden 2021 aikana nuorisonohjaaja Nita Käkönen sekä sijainen 

Lotta Kniivilä. 

JALKAUTUVA NUORISOTYÖTÄ SEKÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAA NUORTEN 

PARISSA - YÖNUSVA 
”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.” Aseman lapset 

Jalkautuvaa nuorisotyötä koordinoi vuonna 2021 nuorisonohjaaja Nita Käkönen. Lisäksi vastuupäivystäjinä 

toimivat Vesa Luhtala, Ramona Rautanen, Marja Kumpulainen ja Kirsi Salo. Lisäksi Yönusvan 

vapaaehtoistoiminnassa on listoilla n. 30 vapaaehtoista aikuista, heistä kolmasosa on mukana 

aktiivisemmin. Vapaaehtoiset koulutetaan toimintaan. Jalkautumisia tehtiin vuonna 2021 n. 15 kertaa ja 

tavoitettiin n. 350 nuorta. Vapaaehtoiset osallistuivat katutyön lisäksi nuorisopalvelujen tapahtumiin. 

Jalkautuvan nuorisotyön rinnalla on toiminut vuodet 1996 asti 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 2021 rahallisesti tuki yksi yksityinen henkilö. 
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen perustuvaa maksutonta ohjausta. Etsivät 

nuorisotyöntekijät pyrkivät tavoittamaan niitä nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai 

tarvitsevat palveluista huolimatta tukea ja ohjausta. Työskentelyn tavoitteena on tukea nuorten pääsyä 

koulutukseen tai työelämään vahvistamalla nuoren elämäntaitoja ja ratkaisemalla yhdessä nuoren kanssa 

tämän yksilöllisiä haasteita sekä tukemalla nuoria saamaan tarvitsemansa palvelut. 

Etsivän nuorisotyön toimintaa ohjaavat nuorisolaki ja valtakunnallisesti sovitut yhteiset arvot; 

vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus, nuorilähtöisyys, kunnioitus, rinnalla kulkeminen, saavutettavuus, 

nuoren puolella – ei nuoren puolesta, luottamuksellisuus, kokonaisvaltaisuus ja moniammatillinen 

yhteistyö. Työskentelyn arvioimisen, kehittämisen ja suunnittelun tukena etsivät nuorisotyöntekijät 

hyödyntävät nuorilta ja verkostoilta saadun suoran palautteen lisäksi valtakunnallista Sovari -kyselyä 

(sosiaalisen vahvistumisen mittaria). 

Kuluneen vuoden aikana Valkeakoskella ilmoitettiin 103 nuorta etsivään nuorisotyöhön ja kaiken kaikkiaan 

etsivän nuorisotyön tiedossa oli 147 nuorta, joista 143 tavoitettiin ja 120 kanssa työskenneltiin. 

Työnmuotoja olivat yksilöohjaus etänä ja kasvokkain yhteistyössä nuoren verkoston kanssa.  Lisäksi etsivät 

nuorisotyöntekijät kohtasivat nuoria jalkautumalla, verkostoissa, digitaalisessa ympäristössä ja omassa 

pienryhmätoiminnassa.  

Etsivä nuorisotyö saa erityisavustusta ja työstä raportoidaan vuosittain aluehallintovirastolle. Tiimi koostuu 

kahdesta etsivästä nuorisotyöntekijästä ja nuorisoneuvojasta, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa etsivän 

nuorisotyön tiimin koordinointi nuorisotoimella. 

 

K17-Kahvila 
Etsivien nuorisotyöntekijöiden ohjaama K17-kahvila jatkoi toimintaansa maanantaisin Nuorisokeskus 

Pultissa. K17-kahvila on 17-28-vuotiaille nuorille tarkoitettu päihteetön kohtaamispaikka, jossa on 

mahdollisuus tavata muita nuoria sekä keskustella etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.   

Kahvilatoimintaa järjestettiin tammikuusta maaliskuun alkuun saakka kokoontumisrajoitukset huomioiden 

ja nuoret ennakkoilmoittautuivat mukaan kahvilakerroille. K17-kahvila suljettiin maalis-huhtikuun ajaksi 

vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Toimintaa jatkettiin digitaalisesti hyödyntäen sosiaalisen median 

sovelluksia; instagramia ja discordia. Edellä mainituilla alustoilla järjestettiin viikoittain instagram live-hetkiä 

vaihtuvin teemoin ja vierailijoin sekä discordissa jatkettiin aiheen käsittelyä ja vaihdettiin kuulumisia 

nuorten kanssa. Toukokuun alussa K17-kahvilan ovet jälleen avattiin kahdeksi kerraksi 

kokoontumisrajoitukset huomioiden. 

Kahvilakertoja kertyi kevään aikana yhdeksän ja kävijöitä näillä kerroilla oli yhteensä 47. Digitaalisesti 

tavoitettiin maaliskuun ja huhtikuun aikana yhteensä 199 seuraajaa. 

Kevään kahvilan aloituksen ja suunnittelun lisäksi teemoina oli elämäni biisit, ystävänpäivä on joka päivä, 

teetä ja sympatiaa sekä kahvilakevään päätös grillailun merkeissä. Instagram live-hetkien teemoina oli 

yhteishaku, oma ääni (kuntavaalit), itsemyötätunto, mielekäs tekeminen korona-aikana, resilienssi ja 

mokaränttäys. Instagram live-hetkissä vieraili VAAO:n etsivä nuorisotyöntekijä Sanni Soittila sekä Etelä-

Pirkanmaan Ohjaamon hankeassistentti Saara Villberg.  

K17-toimintaa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa keväällä 2021. Tarve kehittämiselle nousi nuorilta sekä 

toimintaa ylläpitäviltä etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä. Toimintaa kehitettiin luotain-mallin avulla, joka tuki 

palvelumuotoilun toteutumisessa. Kevään aikana vierailtiin nuorten työpaja Vaaterilla ja starttipajalla 
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etäyhteyksiä hyödyntäen. Nuoria tavattiin myös nuorten kuntouttavan työtoiminnan MasT-ryhmässä sekä 

kuultiin K17-kahvilan kävijöiden ajatuksia toiminnan kehittämiseen liittyen. Nuorilta pyydettiin myös 

mielipiteitä K17-toiminnan kehittämiseksi sosiaalisen median kautta instagramissa toteutetulla kyselyllä.  

K17 kesätoimintaa järjestettiin kolmena kertana kesäkuun aikana. Kesätoiminnassa musisoitiin yhdessä 

Lepänkorvan puistossa, pelattiin mölkkyturnaus Nuorisokeskus Pultin pihamaalla sekä nautittiin yhdessä 

olosta piknikillä. Kesätoimintaan osallistui yhteensä 21 nuorta.  

Nuotta-valmennus 
Nuotta-valmennukseen lähdettiin 4.8.-6.8.2021 väliseksi ajaksi Nuorisokeskus Marttisiin Virroille. 

Valmennuksen sisältö suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa kahden etukäteistapaamisen aikana kesä-

heinäkuussa. Ryhmän tavoitteena oli avoin mieli, hyvä meininki ja uusien asioiden kokeminen. 

Nuotta-valmennuksessa käytetään elämyspedagogisia ja toiminnallisia menetelmiä. Valmennuksen 

ensimmäisenä päivänä koettiin saaren ympäri melonta, josta ei jännitystä puuttunut. Seuraavana päivänä 

vuorossa oli metsäretki Keiturinsalmen sillalle sähköavusteisilla maastopyörillä. Metsäretkellä valmistettiin 

pareittain lounas retkikeittimellä ja retken jälkeen nautittiin Vihta-saunan löylyistä. Illalla kuultiin 

kokemusasiantuntijan puheenvuoro ja vietettiin mukavaa yhdessäoloa sekä katsottiin go pro-kameralla 

kuvattuja hetkiä. Viimeisenä päivänä ennen kotiin lähtöä kokeiltiin jousiammuntaa. 

Valmennukseen osallistui kuusi nuorta sekä etsivä nuorisotyöntekijä Kirsi Salo ja nuorisonohjaaja Nita 

Käkönen. Valmennuksen jälkeen tavattiin vielä kertaalleen porukalla, katsottiin gopro-kameran otoksista 

koostettu video ja reflektoitiin reissussa koettua. 

 

Monialainen työote 
Etsivää nuorisotyötä tehdään yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa, jotta nuori saa tarvitsemansa 

palvelut. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa etsivä nuorisotyö pyrkii kehittämään omaa rooliansa 

verkostossa sekä vahvistamaan verkoston toimivuutta. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii myös nuoren äänen 

ja osallisuuden vahvistajana oman elämän kysymyksissä. Etsivän nuorisotyöntekijät haluavat osaltaan pitää 

ylläkeskustelua paikallisista nuorten keskuudessa ilmenevistä ja nuorten elinympäristöön vaikuttavista 

tekijöistä ja ilmiöistä. Etsivän nuorisotyön yhtenä tehtävänä on tuoda esille nuorten näkökulmia ja 

palveluntarpeita, jotta nuorten kasvu ja elinoloja voidaan kehittää myönteiseen suuntaan. Valkeakosken 

lapsi- ja nuorisopoliittisille toimielimille tiedotetaan etsivästä nuorisotyöstä. 

Mover 
Nuorisotoimi kutsuu vuosittain koolle lakisääteisen monialaisen verkoston (Monialainen nuorten ohjaus ja 

palveluverkosto MOVER), missä pohditaan valkeakoskilaisten nuorten hyvinvointia ja siihen liittyviä 
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ajankohtaisia ilmiöitä. Monialainen yhteistyö verkoston (MOVER) kokous siirrettiin epidemian ja rajoitusten 

vuoksi keväältä syksyyn, 5.10.2021. Moverin tehtävänä on tuoda työntekijöitä yhteen ja koota 

asiantuntijatietoa työntekijöiltä ja nuorilta sekä etsiä yhteistyössä ratkaisumalleja nuorten palveluiden 

parantamiseksi. Työntekijöiden ajatuksia yhteistyöstä, nivelvaiheiden tuesta ja Ohjaamotoiminnasta 

kerättiin etukäteen keväällä tehdyn kyselyn muodossa. Kysely toteutettiin yhteistyössä Ohjaamon ja Vaaon 

kanssa. Kyselyn tuloksia käytiin läpi nuorten asiakastyöryhmässä ja ymmärrystä syvennettiin Moverissa. 

Moverin kooste esitellään Perhekeskuspalveluiden ohjausryhmälle, joka huomioi tulokset ja vie ne 

palveluiden kehittämissuunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Nuorten asiakastyöryhmä 

Nuorten asiakastyöryhmä kokoontui kevään aikana kaksi kertaa ja syksyllä kaksi kertaa, osittain 

etäkokousten merkeissä. Nuorten asiakastyöryhmässä käsiteltiin ajankohtaisia asioita valkeakoskelaisten 

nuorten näkökulmasta. Ryhmään kuuluu nuorille tukipalveluja tarjoavien eri alojen ammattilaisia. 

Ohjaamo 
Vuonna 2020 käynnistyi Ohjaamon –toiminnan suunnittelu Pover –hankkeen vetämänä. Helmikuussa 2021 

Ohjaamo avasi toiminnan nuorille linja-autoasemalla. Keskiviikkoisen avoimen Ohjaamon lisäksi nuoria 

tavataan ajanvarauksella ja ohjaamolaiset toteuttavat pop up Ohjaamoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö osallistui yhteistyökumppanina Ohjaamon suunnitteluun ja toteutukseen. 

Nuorisotoimenjohtaja kuuluu Ohjaamon ohjausryhmään sekä Pover-hankkeen johtoryhmään ja 

nuorisoneuvoja osallistuu Ohjaamon kehittämistiimiin. 

 

Kutsunnat 
Etsivä nuorisotyö osallistui Valkeakosken kutsuntatilaisuuteen 19.8.2021. Aikalisä- haastatteluissa 

kohdattiin 107 nuorta, joista seitsemän siirtyi etsivän nuorisotyön asiakkuuteen. Kutsuntatilaisuuteen 

osallistui Nuorisoneuvoja Marja Kumpulainen, nuorisonohjaaja Nita Käkönen ja VAAO:n etsivä 

nuorisotyöntekijä Sanni Soittila.  

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö 
Valkeakoskella ehkäisevää päihdetyöryhmää koordinoi hyvinvointikoordinaattori ja nuorisoneuvoja on yksi 

ryhmän jäsenistä. Ryhmässä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden 

tukemisen tilannetta sekä sen kehittämiskohteita.  

Valkeakoskella toimii poliisijohtoisesti Ankkuritoiminta. Ankkuritiimiin kuuluvat poliisi, sosiaali- ja 

terveystoimi, oppilashuolto ja nuorisotoimi. Nuorisoneuvoja edustaa nuorisotoimea Ankkuritiimissä.  
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Etsivä nuorisotyö oppilaitoksissa 

Etsivä nuorisotyö vieraili kuluneen vuoden aikana oppilaitoksissa ja toisella asteella huomioiden 

kokoontumisrajoitukset. Kevään osalta yhdeksäsluokkalaisten vanhempainillat jouduttiin perumaan ja 

tietoa etsivästä nuorisotyöstä kerrottiin wilma-verkkopalvelun kautta menneessä infokirjeessä. 


