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Nuorisotyö Seinäjoella 
on saanut kokea monta 
i lo ista  asiaa  men-
neenä vuonna. Seinä-
joki täytti 60 vuotta, 
vaikka synttäreiden 
vietto jäikin hieman 
vajaaksi. Pohjan nuo-
risotalo ehdittiin avata 
ja juhlia maaliskuun 
alussa. Kesäsiirtolan 
toiminta on kulkenut 
rinnakkain kaupungin 
kanssa samat vuodet. 
Juhla pidettiin elo-
kuussa onnistuneen 
leirikesän päätteeksi. 

Nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksista ja 
osallisuudesta tulee 
kantaa erityistä huolta. 
Miten nuoret saavat 
kokemuksen, että heitä 
kuunnellaan ja kaupun-
gissa on tilaa kaikille 
ajatuksille?  Kaupunki 
sai ohjenuoraksi Osal-
lisuusstrategian, joka 
on saanut innostu-
neen vastaanoton heti 

alkutaipaleella. Nuo-
risovaltuuston toimin-
taa on ollut ilo seurata. 
Innostunut porukka on 
tehnyt hyviä päätöksiä 
ja osallistunut aktiivi-
sesti nuorille tärkeiden 
asioiden esiin nosta-
miseen. Onnea vielä 
vuoden nuorisoval-
tuustolle!

Lasten- ja  nuorten 
asioissa otettiin ensi 
askeleet kohti Lap-
siystävällistä kuntaa. 
Koordinaatioryhmä 
valmistelee, toteut-
taa ja edistää Unice-
fin lasten oikeuksien 
sopimuksen mukai-
sesti määriteltyjä nel-
jää yleisperiaatetta. 
Lapsi ja nuori näh-
dään toimintamallissa 
ensisi jaisesti  kau-
pungin asukkaana ja 
oikeuksien haltijana, 
ei yksittäisten palve-
luiden asiakkaana, 
kohteena tai tulevai-

suuden veronmaksa-
jana. Kaikki kunnan 
asiat ovat myös lap-
sen asioita.  Mallin 
kohteena ovat sekä 
rakenteet että ajattelu- 
ja toimintatavat.

Vuosi oli  työyhtei-
sössä monella tapaa 
ennätyksiä rikkova. 
Rajoitustoimet toteu-
tettiin heti keväällä ja 
toiminta siirtyi digi-
taaliseen ympäris-
töön. Kesän toiminnat 
pyöräytettiin käyntiin 
lyhyellä varoitusajalla 
ja uusin suunnitelmin. 
Mitään katastrofaalista 
ei onneksi sattunut ja 
nuoria tavoitettiin eri 
toiminnoissa lähes 
edellisvuoden määrä. 
Nuorisotiloilla notkah-
dus oli toimintapäi-
vissä, ei kohdattujen 
nuor ten määrässä. 
Ennätys tehtiin tilojen 
saneerauksissa ja tava-
roiden muutoissa. 

Pekka Hautamäki
nuorisotoimenjohtaja

Tähän julkaisuun on 
koottu joitain kurkis-
tuksia nuorisopalvelui-
den toimintavuoteen. 

Mukavia lukuhetkiä!
Teksti: Anu Heikkilä  

Eija Saariaho
Heidi Ylinen
Henna Saunamäki
Marika Kiukkonen
Noora Paasivirta
Pasi Ketola
Pekka Hautamäki

Piia Lampinen
Raija Hemminki
Raisa Mäkynen
Sini Hast
Sofia Leinonen
Terhi Hunnakko
Toni Lahtela



54

Vuoden aikana nuorisopalvelujen 
toiminta koki muutoksen tuulia; Nur-
mon keskusta rikastui uudella nuo-
risotilalla, Pohjan nuorisotalon jopa 
kahdeksan vuotta kestänyt sanee-
raus saatiin päätökseen, Hylbestä 

muotoutui Tambe, sekä aikaisemmin 
Itikan alueelta tutuksi tullut Skeit-
tihalli muutti uusiin tiloihin.  Miten 
uudistukset vaikuttivat, ja millainen 
oli nelikon ensimmäinen toiminta-
vuosi?

Nurmon uusi nuorisotila

UUSIEN TARINOIDEN VUOSI

Nurmon vanha nuo-
risotila suljettiin sisäil-
maongelmien vuoksi 
vuonna 2016. Nykyisiin 
tiloihin Nurmotalon 
alakertaan  nuorisotila 
Kenu muutti marras-
kuussa  2019.  

M a r r a s - j o u l u k u u n 
aikana nuorisotilan 
toiminta tavoitti mel-
kein 400 nuorta kah-
deksassa päivässä. 
Osa nuorista oli van-
han tilan kävijöitä, 
osa oli uusia, joille 
nuorisotilatoiminta ei 
ollut ennestään tuttua,  

koska alueen toiminta 
oli ehtinyt olla tauolla 
kolmen vuoden ajan. 
Säännöllinen nuoriso-
tilatoiminta alkoi tam-
mikuussa 2020.

Tilalla käyvät nuoret 
ovat aktiivisia ja tart-
tuivat myös tilaisuu-
teen osallistua tilan 
ilmeen ja toiminnan 
suunnitteluun. 

Kenu on saanut tukea 
alueensa yrityksiltä; 
Vanhempainyhdistys 
sekä paikallinen K-mar-
ket ovat avustaneet toi-

mintaa lahjoittamalla 
leivontatarvikkeita, ja 
Nurmon kirjasto jär-
jesti villasukkakerä-
yksen lämmittääkseen 
työntekijöiden sekä 
nuorten varpaita kyl-
mää lattiaa vasten.

Toiminnassa on myös 
vahvasti mukana jo 
vanhan nuorisotilan  
aikana muodostettu 
y h t e i s t yöve rk o s to , 
jonka suurin vuosit-
tainen tapahtuma on 
Moomma Nurmoos.
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P o h j a n  n u o r i s o t a -
lon saneeraustöiden 
alkaessa tehtiin pää-
tös lopettaa Hyllykal-
lion nuorisotila Hylben 
toiminta Pohjan nuo-
risotalon käyttöönoton 
yhteydessä.

Hylben nuorisotila-
toimintaa jatkettiin 
tammi- ja helmikuun 

ajan muuttolaatikoi-
den keskellä. Nuor-
ten kanssa pelailu ja 
askartelu onnistut-
tiin toteuttamaan pie-
nemmässäkin tilassa. 
Lopulta Hylben Kivi-
saarentien lähes neljän 
vuosikymmenen taival 
päättyi. 

Samalla naapurikau-

punginosassa Tanelin-
rannassa tilapalvelu 
teki pienen remontin.  
Tanelinrannasta tuli 
Hylben nykyinen pää-
kallopaikka hiihtolo-
maan mennessä. 

Uuden sijainnin vuoksi 
Hylben nimi muutet-
tiin Tambeksi nuorten 
äänestyksellä.

Pohjan nuorisotalo saadaan jälleen käyttöön

Näin Hylbestä tuli Tambe

Hylbe toimi 
Kivisaarentiellä 
lähes 40 vuotta.
Raija 
nuoriso-ohjaaja

”

Lähes satavuotisen his-
toriansa aikana Pohjan 
nuorisotalo on palvel-
lut  kouluna, pankkina, 
ompelimona, tukkuna 
ja asuintilana. Nuorison 
vapaa-ajan käyttöön se 
otettiin 70-luvun loppu-
puolella. 

Vuosien saatossa nuo-
risoti latoiminta  on 
päivittynyt ja muotou-
tunut nuorten toiveiden 
mukaisesti. Punaisena 
lankana on kuitenkin 
läpi vuosien säilynyt 

nuorten kohtaamisen 
tärkeys.

Keväällä 2012 Pohjan 
nuorisotalon toiminta 
jäi tauolle remontin 
tieltä ja jatkui vuoden 
2020 alusta. Remon-
tin jälkeen monipuo-
listunut nuorisotila on 
edelleen tutulla paikal-
laan nuorisotalon ala-
kerrassa. Perinteisten 
pelien rinnalle hankit-
tiin  ilmakiekko ja peli-
tietokoneita.

Saneerauksen seurauk-
sena rakennukseen 
siirrettiin Tolkkupajan 
(ESR) toiminta Rytmi-
korjaamolta, ja etsivälle 
nuorisotyölle avattiin 
Pohjaan toinen toimi-
piste. Talon kakkosker-
roksesta löytyvä tila on 
ollut aikoinaan talon-
miehen perheen asunto 
usean vuosikymmenen 
ajan. Saman katon alla 
toimiminen mahdollis-
taa sujuvan yhteistyön 
nuorisopalveluiden eri 
toimijoiden välillä. 
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Skeittihalli Sauma 
syntyy

Itikanmäen vanha skeit-
tihalli Stache 1 oli 17 
vuoden taipaleensa 
aikana merkittävä har-
rastepaikka jopa 300 
kilometrin säteellä. 
Myös uusissa tiloissa 
Yrittäjänkadulla kävi-
jöitä on viikonlop-
puisin poikkeuksetta 
ympäri Suomen.

Skeitt ihall in vuosi 
kului isompiin tiloi-
hin muuttaessa, uuden 
hallin rakentamisessa 
sekä koronarajoitusten 
ja harrastajien välisiä 
kompromisseja teh-
dessä. 

Nuorisotilojen ollessa 
kiinni jalkautuneet 

nuoriso-ohjaajat,   muu 
nuorisopalveluiden 
henkilökunta, paikal-
linen skeittiyhdistys 
sekä muut vapaaeh-
toiset auttoivat skeit-
tihallin muutossa ja 
uudelleenrakentami-
sessa.

Skeittihalli avattiin 
harrastajille osittain 
elokuussa rakennustöi-
den jatkuessa uuteen-
vuoteen 2021.

Syyskuussa skeittihal-
lissa alkoi tytöille pyhi-
tetty, suosittu Mimmit 
skeittaa - lauantai-
vuoro. Loppuvuoden 
aikana halli ehti tavoit-

taa jopa 1 600 harrasta-
jaa koronarajoituksista 
huolimatta.

Tilamuutoksen jälkeen 
skeittihallille keksit-
tiin uusi nimi raken-
n u k s e n  p e r i n t e i t ä 
kunnioittaen. Ennen 
Tiklaksen tehtaana toi-
minut rakennus nimet-
tiin Saumaksi – taloksi 

täynnä mahdollisuuk-
sia, jolloin Stache 1 
muuttui Skeittihalli 
Saumaksi. Saumaan 
muutti syksyllä myös 
nuorisopalveluiden 
ylläpitämä Ura-auto-
kerho ja pienoissäh-
köautorata.  Lisäksi 
Saumasta löytyy monia 
muitakin harrastustoi-
mijoita.

VUODEN
TUNNUSLUKUJA

Nuorisopalvelut on myöntänyt avus-
tuksia 14 yhdistykselle. Avustusten 
kokonaissumma on yhteensä noin 
38 400 euroa.

23 392 tilastoitua nuorisotiloilla 
kävijää vuoden aikana.

Etsivään nuorisotyöhön ohjattiin 
392 nuorta, joista kontaktoitiin ja 
tavoitettiin 338 nuorta, eli yli 86 
prosenttia. Nuorista 37 prosenttia 
tuli oppilaitoksista, 17,1 prosenttia 
sosiaali- ja terveystoimen kautta ja 
12,3 prosenttia nuoren oman yhtey-
denoton kautta.

Tolkkupajalla oli 6 projektia, joi-
den jokaisen kesto oli 3 kuukautta. 
Projekteihin osallistui vuoden aikana 
36 nuorta. Avoimessa Tolkussa kävi 
yhteensä 35 nuorta. Taiteilijoita työl-
listettiin hankkeen kautta 8 henkilöä 
eri mittaisilla sopimuksilla. 

Nuorisopalveluilla on yhteensä 45 
vakituista ja sijaisuutta tekevää työn-
tekijää, joiden työpanos vastaa jopa 
35 henkilötyövuotta. 
Kesäaikaan työllistettiin 40 nuorta. 
Kesätyöhakemuksia vastaanotettiin 
197.
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POIKKEUSAJAN
TYÖMUODOT

Fyysisten tilojen sul-
keuduttua  havaittiin 
tarve digitaaliselle 
työympäristölle. Maa-
liskuun puolivälissä 
a v a u t u i  S e i n ä j o e n 
nuorisopalveluiden 
digitaalinen nuoriso-
tila Discord-palveli-
melle. Palvelin avattiin 
yleisölle  maaliskuun 
loppupuolel la ,  kun 
henkilökunta oli suo-
rittanut etäkoulutuk-
sen.

Yhteistyössä alkoivat 
toimia Seinäjoen Seu-
rakunta ja FinFami ry, 
mistä syystä palveli-

men nimi muutettiin 
Seinäjoen nuoriso-
työksi.  Lisäksi toi-
minnan kehittämistä 
varten perustettiin  
oma työryhmä.

Palvelinta markkinoi-
tiin aktiivisesti toimi-
joiden somekanavissa 
ja palvelimen käyttäjä-
määrä kasvoi nopeasti 
yli 300 nuoreen. 

Kanavassa jaett i in 
kuulumisia, visailtiin, 
pelailtiin, järjestettiin 
läksyhelppejä ja seu-
rattiin nuorisopalvelui-
den Twitch-striimejä.  

Jalkautuminen

Digitaalinen  työympäristö

Kevään koronarajoitus-
ten myötä nuorisotilat 
sulkeutuivat muiden 
nuorille normaalien 
toimintaympäristöjen 
lisäksi.

Va i k k a  n u o r i s o t y ö 
siirtyi nopeasti verk-
koon, huomattiin poik-
keusajan korostavan 

tarvetta jalkautuvalle 
työlle.  Sosiaalisten 
kontaktien rajoittami-
sen, kotona pysymisen, 
etäoppimisen ja kave-
reista erossa olemisen 
koettiin aiheuttavan 
haasteita nuorille ja 
perheille. Tämä näkyi  
myös kapinointina ylei-
siä rajoituksia kohtaan.

Kevääksi jalkautuvalle 
nuorisotyölle perus-
tettiin työryhmä, joka 
suunnitteli jalkautumi-
sen toteutukset. Niin 
nuoriso-ohjaajat ja eri-
tyisnuorisotyöntekijät 
jalkautuivat eri puo-
lelle Seinäjokea sinne, 
missä nuoret viettivät 
aikaa. Nuorten kanssa 

vaihdettiin kuulumisia 
ja käytiin keskustelua 
siitä, miksi ajanviet-
toa isoissa porukoissa 
tulisi välttää. Tärkeintä 
oli tarjota tukea ja läs-
näoloa turvallisuusoh-
jeistukset huomioiden.

Kun nuorisoti lojen 
ovet voitiin taas avata, 
käytössä olivat uudet 
toimintamallit. Muut-
tunutta arkea sävytti 

pintojen desinfiointi, 
kasvomaskien tuoma 
kasvottomuus, seuru-
eiden väliset turvavälit 
ja loputon käsihygie-
niasta huolehtiminen.

Jalkautumista jatket-
tiin erityisnuoriso-
työntekijöiden voimin 
yhteistyössä Suomen 
evankelis-luterilaisen 
k i rk o n  n u o r i s o t y ö 
Saappaan kanssa.
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Virtuaaliseen nuorisotilaym-
päristöön kuuluu myös sosi-
aalinen media, jonka merkitys 
kasvoi koronan tuomien rajoi-
tusten myötä entisestään. 

Nuorisopalvelut oli poikkeus-
järjestelyiden aikana erityi-
sen aktiivinen sosiaalisessa 

mediassa.  Tavallisen toimin-
nan markkinoinnin lisäksi 
nuoria tavoiteltiin osallisuu-
den edistämisen keinoin, 
muun muassa henkilökun-
nan ja tilojen esittelyin, hyvän 
mielen haastein, jumppaoh-
jein ja live-striimein.

Striimauksella tavoi-
tettiin nuoria myös 
tavallisten someka-
navien ja Seinäjoen 
alueen ulkopuolelta, 
sekä se loi matalan 
kynnyksen yhteyden-
ottoihin tehden työn-
tekijöitä tutummaksi.

Alussa ongelmana oli 
sopimattomien vies-
tien ja kuvien tulva, joi-
den vuoksi palvelimen 
sääntöjä jouduttiin 
kiristämään ja esimer-

kiksi kuvien lähettämi
nen poistettiin alkuun 
kokonaan. Myöhem-
min kuvien jakamiseen 
luotiin oma kanavansa.

Palvelimen puheka-
navalla oli ohjaajille 
entuudestaan tuttuja 
nuoria sekä Discordin 
kautta tulleita uusia 
tuttavuuksia,  joten 
siitä tuli luonnollisesti 
käytetyin keskuste-
lukanava. Palvelimen 
puhe- ja tekstikanavan 

lisäksi käyttöön otet-
tiin muutakin sisältöä, 
kuten yhteisöllinen 
Scribblio-piirustuspeli 
sekä tekstikanavalla 
pelattava Arvaa kuka 
olen -peli.

Toukokuusta lähtien 
julkaistiin kanavan  
viikkolukujärjestyksiä, 
joiden tavoitteena oli 
saada uutta sisältöä ja 
mielekkyyttä Discor-
dissa työskentelyyn.

Discord-kanavan käyttäjä-
määrä kasvoi nopeasti 
yli 300 nuoreen.
Noora
nuoriso-ohjaaja

”

Sosiaalinen media
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Lokakuussa alkoi digi-
taaliseen pelaamiseen 
ja pelikulttuurin keskit-
tyvä kehittämishanke 
Good Luck, Have Fun, 
eli GLHF.  

Yhdessä alueen yhdis-
tysten ja muiden toi-
mijoiden kanssa GLHF 
edistää positiivista 

pelikulttuuria, pelaa-
misen ja muun elämän-
hallinnan tasapainoa 
sekä kehittää pelaa-
misen hyödyntämistä 
nuorisotyössä. 

T o i m i n t a  s a a t i i n 
nopeast i  käynti in ; 
marraskuussa alkoivat 
viikoittaiset peli-illat 

Discordissa, ja loppu-
vuosi huipentui joulu-
kuussa nuorten kanssa 
järjestettyihin laneihin 
Pajuluoman nuorisotila 
Roubella. Rouben lanei-
hin osallistui kymme-
nen nuorta. Suurin osa 
osallistujista oli viides-
luokkalaisia.

GOOD LUCK,
HAVE FUN!

Edistämme 
positiivista 
pelikulttuuria 
ja muun elä-
mänhallinnan 
tasapainoa.
Pasi 
hanketyöntekijä

”

SEINÄJOEN
OHJAAMO

Vuosi oli vuoden 2019 
keväällä avatun Ohjaa-
m o n  e n s i m m ä i n e n 
kokonainen toiminta-
vuosi. 

Vakiintuneita Ohjaa-
mon palveluja ovat 
avoimet ovet, koulu- 
ja oppilaitosvierailut 
sekä jalkautuminen ja 
pop up -tilaisuudet 
nuorten suosimissa 
tapahtumissa ja pai-
koissa.

Alkuvuodesta       Ohjaamo  
ehti pitää Seinäjoen 

y l ä k o u l u i l l a  ke s ä -
työinfoja ja työnhaun 
torstait ennen korona-
sulkua.

E t ä t y ö s u o s i t u s t e n 
ajan asiakaspalvelu 
toteutettiin 18.3.–18.8. 
välisenä aikana puheli-
mitse, Teamsissa sekä 
nuorten omin yhtey-
denotoin sähköpostitse 
ja sosiaalisessa medi-
assa.

Uutena työkaluna käyt-
töön otettiin Ohjaamon  
Discord-kanava, jota 

hyödynnettiin kevään 
ja syksyn ajan kerran 
viikossa.

Korona-ajan uutena 
työmuotona oli työn-
haun  kaksiosainen 
webinaarisarja Onnistu 
työnhaussa sekä lop-
puvuoden vuorovii-
koittain järjestettävä 
Ty ö n h a u n  s t a r t t i .  
Lisäksi lanseerattiin 
myös englanninkie-
liset illat Seinäjoelle 
ulkomailta muutta-
neille nuorille.

Mikä Ohjaamo?

• Ohjaamo on alle 30-vuotiaille 
suunnattu matalan kynnyksen 
maksuton ohjaus- ja neuvontapalvelu. 

• Ohjaamossa neuvotaan ja tuetaan 
esimerkiksi asumiseen, koulutukseen, 
työllisyyteen ja vapaa-aikaan 
liittyvissä kysymyksissä. 
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Muuttumiskykyinen 
nuorisovaltuusto pal-
kittiin Nuva ry:n Vuo-
den Nuorisovaltuusto 
2020 -palkinnolla.

Vuoden aikana Seinä-
joen nuorisovaltuusto 
kehitti toimintaansa 
nopeasti ja vakiinnutti 
asemaansa kaupungin 
päätöksenteossa.

N u o r i v a l t u u s t o s s a 
tapahtui paljon koro-
nasta ja  peruuntu-
neista tapahtumista 
huolimatta .  Ti lal le 
suunniteltiin vaihto-
ehtoja, jotka täyttivät 

kaupungin turvalli-
suusohjeistukset. 

Keväällä nuorisoval-
tuusto teetti yläastei-
käisille kyselyn, jossa 
tiedusteltiin Seinäjo-
elle kaivattuja element-
tejä. Esille nousi tarve 
skeittipuistolle, jonka 
puuttumisesta infor-
moiti in kaupungin 
virkamiehiä. Lisäksi 
valtuusto kirjoitti skeit-
tipuiston tarpeesta 
mielipidekirjoituksen 
paikallislehteen. Työ 
palkittiin, kun kaupun-
gin vuoden 2021 budjet-
tiin sisällytettiin varat 

skeittipuiston rakenta-
miseen.

Keväällä alkoi myös 
Seinäjoen seurakun-
nan kanssa yhteistyö, 
jossa autettiin toisen 
asteen opiskelijoita 
saamaan koululou-
nasta koulujen ollessa 
suljettuina.  Valtuuston 
jäsenet auttoivat muita 
vapaaehtoisia kerää-
mään ruokakasseja, 
sekä tarvittaessa myös 
kuljettamaan pussit 
etäopintoja toteutta-
ville opiskelijoille.

SEINÄJOEN
NUORISO-

VALTUUSTO

Kesällä toteutettiin 
poikkeuksellinen nuo-
risovaltuuston rahoit-
tama graffiti-projekti, 
jossa etsivän nuo-
risotyön asiakkaat ja 
muutama yksityishen-
kilö maalasivat kaksi 

Seinäjoen alikulku-
tunnelia. Tunnelien 
koristamisen taustalla 
oli ajatus ilahduttaa 
niitä kautta kouluun 
kulkevia opiskelijoita.

Vakiintuneena tapah-

tumana järjestettiin 
Nuva ry:n toimesta 
Aktiivipäivät-koulutus 
Seinäjoella. Vuosittain 
eri kaupungissa järjes-
tettävä koulutus kerää 
nuorisovaltuutettuja 
ympäri Suomen.

Vaikuttajanuoret – 
Yksi tapa vaikuttaa ja vaikuttua 

• Vaikuttajanuoret on uusi innovaatio, jossa 
Seinäjoen nuorisovaltuusto järjestää erilaisten 
vaikuttajien tapaamisia yhdessä Paula Risikon 
kanssa. 

• Vaikuttajanuoret ovat tavanneet Ilkka-Pohjalaisen 
päätoimittajan, Etelä-Pohjanmaan yrittäjiä ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan. 

• Tapaamisten idea on näyttää nuorille, että on monia 
tapoja vaikuttaa myös politiikan ulkopuolella.
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Peräseinäjoen alueella 
toimii nuorisotila Dixi. 
Nuorisotilatoiminnan 
lisäksi alueella järjes-
tettiin tänä vuonna 
monenlaista toimintaa 
rajoitukset huomioi-
den.

Kahdesti vuodessa jär-
jestetään Kalajärven 
toimintapäivät Seinä-
joen kaupungin omis-
tamalla Kalajärven 

mökillä, jossa alakoulu-
laiset  voivat viettää 
laatuaikaa kiinteistön 
mahdollistamien akti-
viteettien parissa.

Viikoittain ohjattiin 
kädentaitokerhoja, ja 
kädentaitoja hiottiin 
myös nuorisotilalla 
kesän keppihevoskurs-
silla sekä syksyn mak-
ramee-kurssilla.

Loma-aikana pyrittiin 
mahdollistamaan toi-
mintaa laajasti alueen 
eri kylille. Kesäkuussa 
järjestettiin kaikille 
avoin toimintapäivä 
Alaviitalan koulun 
pihalla ja syyslomalla 
Dixistä tehtiin retki 
Seinäjoen Megazo-
neen.

TOIMINTAA ALALUOKILLE
PERÄSEINÄJOELLA

Nuorisopalveluiden toiminta  
alakoululaisille

• Nuorisopalvelut järjestää resurssien puitteissa toimintaa 
alakouluikäisille ja perheille. Alakoululaisista kohderyhmänä 
ovat 3-6-luokkalaiset.

• Toiminta tavoittaa satoja lapsia viikoittain koko Seinäjoen 
alueella. 

• Toimintaa pyritään järjestämään yhteistyössä niin 
kaupungin sisäisten toimijoiden, koulujen sekä erilaisten 
yhdistysten kanssa. Vuonna 2020 yhteistyötä tehtiin 
Seinäjoen 4H-yhdistyksen, Seinäjoen lastenkulttuurikeskus 
Louhimon, Seinäjoen liikunta- ja kulttuuripalveluiden, MLL 
Peräseinäjoen, Peräseinäjoen Vesaisten, Kihniänkylän   
Nuorisoseura ry sekä Toivolanrannan ja Alaviitalan koulun 
kanssa.

Marraskuussa järjes-
tettiin Loistohetki-ul-
kotapahtuma osana 
Pikkuprovinssi-  ja 
Valo t ON - t ap aht u -
mia. Esiintyjänä oli 
Moving Decos eli MoDe 
-ryhmä tuliesityksellä, 
ja ohjelmassa oli hei-

jastinsuunnistusta ja 
valoaarteiden etsintää. 
Ennen joulua toteutet-
tiin myös perinteisiä 
jouluaskarteluiltoja.

Lisäksi osallistuttiin 
Toivolanrannan kou-
lussa yhteisölliseen 

oppilashuoltoryhmään, 
järjestettiin ryhmäy-
tyksiä ja toteutettiin 
yhteisölliset taidepajat 
Alaviitalan koululai-
sille lauantaikoulupäi-
vän yhteydessä.
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POIMINTOJA VUODEN 
TOIMINNOISTA

5.3. Pohjan nuorisotalon avoimet ovet ja Seinäjoki 60 vuotta

7.8. Nuorten päivä

4.11. Tolkun väliseminaari

Tolkkupaja-hankkeen väliseminaari järjestettiin 
koronatilanteesta johtuen striimattuna. Seminaa-
rissa tarkasteltiin hankkeen puolivälin tuloksia, tai-
delähtöisen työpajatoiminnan merkityksellisyyttä, 
tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta Seinäjoella. Seinä-
joen nuorisokeskukselta kuvattu seminaari on tal-
lennettu Tolkkupajan Youtube-kanavalle.

Pohjan nuorisotalolla järjestettiin Seinäjoen 60-vuotistaipa-
leen kunniaksi avointen ovien päivä, jossa tutustuttiin talon 
toimintaan ja  Seinäjoen alueen koulujärjestelmän kehityk-
seen, sekä jaettiin muistoja Pohjan koulun ja nuorisotalon 
vaiheista oppilaiden, työntekijöiden ja asukkaiden näkökul-
masta. 

Kunahra-hankkeen kanssa yhteisesti järjestetyssä 
Nuorten päivässä esiteltiin nuorisotyötä pääkohderyh-
mälle. Vetonauloina toimivat musiikkiyhtye Memo-
reremains akustisella esityksellä ja eteläpohjalainen 
tubettaja Phoolivlog. Tapahtumassa oli mukana monia 
alueellisia nuoriso-, tapahtuma-, kehitys- ja mielenter-
veyskentän toimijoita.

Mikä Tolkkupaja? 

• Kehittämishanke, jota rahoittaa 
Euroopan sosiaalirahasto sekä 
Seinäjoen kaupunki. 

• Tuetaan alle 30-vuotiaita kohti 
osallisuutta, koulutusta tai työelämää 
vahvistaen samalla elämäntaitoja, 
toimintakykyä, sosiaalisia taitoja ja 
vahvuuksia.

• Taidelähtöisiä, ainutkertaisia 
projekteja mielekkäällä tekemisellä, 
jotka suunnitellaan yhdessä 
nuorten ja eri ammattialojen 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Projekteissa liikutaan ja kokataan 
säännöllisesti. Projektit huipentuvat 
jonkinlaiseen esitykseen tai 
tuotantoon.

• Lisäksi kerran viikossa on Avoin 
Tolkku, jossa  5-10 nuorta harjoittelee 
taitojaan ja sitoutumista toimintaan 
pienin askelin. Toimintaan voi 
osallistua tunniksi tai vaikka koko 
päiväksi. Teemat suunnitellaan 
yhdessä nuorten kanssa.

8.6. Kesäsiirtola Kessulan leirit alkoivat

2.8. Kessula täytti 60 vuotta

Alavuden Hiidenniementiellä sijaitsevassa Kessulassa 
järjestettiin peruskoululaisille yhdeksän leiriä aikavälillä 
8.6.–30.7. Koronapandemia aiheutti epävarmuutta leirien 
järjestämiseen, mutta lopulta leirit toteutettiin erityisjär-
jestelyin. Hygieniaan ja väljyyteen kiinnitettiin erityistä 
huomiota koko kesän ajan. Turvallisuuden takaamiseksi 
kesäksi voitiin hyväksyä maksimissaan 300 leiriläistä ja 
lopullinen osallistujamäärä oli 285 nuorta. 

Suomen viimeisen kunnallisen 
kesäsiirtolan Kessulan 60-vuotis-
juhlapäivää juhlistettiin yhteisöl-
lisesti saunoen, uiden ja nuotion 
äärellä istuskellen. Kesäpäivään 
mahtui myös takauma toimin-
nan alkumetreille, leirien työnte-
kijöiden ja nuorien kokemuksia, 
sekä vuosikymmenien tunnelman 
visualisointia leikekirjoilla ja valo-
kuvilla.
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HENKILÖSTÖ 
VASTAA:

” Jos itse saa valita, 
niin Remontilla rahoiksi 

tai Greyn anatomia, 
mutta muuten Pipsa Possu. 

NUORISO-OHJAAJA ANNUKKA

” Salkkarit vuodesta 
toiseen ja 

hömppärealityt 
viihdyttää.

NUORISO-OHJAAJA
SANNA

” Tykkään seurata telkusta 
remonttiohjelmia.

NUORISO-OHJAAJA MINNA

”Suosikkejani ovat jännärit kuten 
Neiti Marple, Hercule Poirot, 

Wallander ja Beck.
NUORISO-OHJAAJA TARJA

” Tykkään katsoa 
varsinkin kotimaisia 

rikossarjoja.
NUORISO- JA

KULTTUURIOHJAAJA EIJA

” En ole vuosiin katsonut sarjoja 
tai ylipäätään televisiota ajanpuutteen vuoksi, mutta 

loppuvuodesta aikaa järjestyi ja Power kaikkine 
tuotantokausineen tuli katsottua. 

TOIMISTOSIHTEERI MILLA

” Viime vuoden katsoin 
ja kuuntelin koronauutisia,

enkä tykännyt.
NUORISO-OHJAAJA RAIJA

” Kyllästyn sarjoihin niin nopeasti, 
että katson vain minisarjoja. 
Suosittelen kovasti Viva hate 

-minisarjaa.
NUORISO-OHJAAJA TONI

” Pidän kevyistä sarjoista. Syksyllä 
katsoin Vain elämään, mutta 

useimmiten taustalla pyörivät 
lastenohjelmat.

NUORISOPALVELUPÄÄLLIKKÖ SUVI

”Alaskan erakot
ja Vain elämää.
ERITYISNUORISOTYÖN-
TEKIJÄ RAISA

” Vain elämää on 
hyvän mielen ohjelma, 
mitä tuli seurattua 
tänäkin vuonna.
ERITYISNUORISO-
TYÖNTEKIJÄ HENNA

” Brassic 
ja Stranger things.
ETSIVÄ NUORISOTYÖN-
TEKIJÄ VAINIONKULMA

” Vain elämää ja Sherlock.
ETSIVÄ NUORISOTYÖN-

TEKIJÄ SINI

” The Last Dance ja Ozark.
ETSIVÄ NUORISOTYÖN-
TEKIJÄ LEHTOLAINEN

” Kaikki synnit
ja Modernit miehet.

ETSIVÄ NUORISOTYÖN-
TEKIJÄ MARI

” Queen of the South.
ETSIVÄ NUORISO-

TYÖNTEKIJÄ PÄDE

” Kaikenlaiset remppa- ja 
sisustusohjelmat, Babylon Berlin 

ja Victoria.
ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ

KATJA

 ” Syksyllä bongasin Yle Areenasta 
Kotiin takaisin -sarjan, joka koukutti. 

Kestosuosikkeina jatkoivat Emmerdale 
ja Greyn anatomia sekä eri remonttiohjelmat.

NUORISO-OHJAAJA ANU

” Neon Genesis Evangelion 
tulee katsottua lähes 
vuosittain, eikä 2020 ollut 
poikkeus!
HANKETYÖNTEKIJÄ PASI

” The  IT  Crowd ja BoJack Horseman.
NUORISO-OHJAAJA NOORA

” Remppaohjelmat ja Vain elämää.
NUORISO-OHJAAJA MARIKA

Vuoden paras tv-sarja?
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