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ALKUSANAT
Olipa jälleen erikoinen vuosi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Erilaiset toimenpiteet
ja rajoitukset koronapandemian leviämistä estämään väritti koko toimintavuotta. Nuorisotilat ovat
olleet auki tilanteen mukaan vaihtelevasti, yleensä jollain kävijämäärien tai toimintamuotojen
rajoituksin. Monia tapahtumia ja projekteja jouduttiin perumaan tai siirtämään, se tietysti harmittaa.
Tässä toimintakertomuksessa ei ole tarkoitus esitellä kaikkea nuorisopalveluiden toimintaa, vaan
nostaa joitain toimintavuotta kuvaavia erityispiirteitä. Tähän esittelyyn nostettavat asiat vaihtelevat
vuosittain.

Olemme pystyneet löytämään nuorisotyöhön vaihtoehtoisia ratkaisuja ja nuorisopalvelut onnistui
ydintyössä, nuorten kohtaamisessa. Onnistumisesta kertoo luku 29700. Niin paljon kantakaupungin,
Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron nuorisotilat vetivät kävijöitä, ylittäen edellisvuoden kävijämäärän
reilusti.  

Nuorisopalvelut on monessa mukana, minä olenkin kuvaillut meidän työyhteisöä yhteistyöhaluiseksi
ja yhteistyökykyiseksi. Lapsiystävällinen kunta –toimintamalli on saanut uutta vauhtia ja lisäresurssia
hyvinvointipalveluiden ja laajan koordinaatioryhmän myötä. Tämä tullaan kirjaamaan yhtenä
konkreettisena kokonaisuutena uuteen Seinäjoki strategiaan. Ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin
kokeilu tuotti hyviä ehdotuksia ja toteutuksia. Liikennepuisto täytti 30 vuotta ja sinne kohdentui
”osbu” –rahoituksella uusi varasto –kioskirakennus sekä 3 x 3 katukoriskenttä, vau!

Skeittiparkki oli paljon kiinnostusta herättänyt kumppanuushanke Joupiskalla. Kumppaneina
kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kaupunkiympäristön toimialat, nuorisojärjestöjä ja yritykset.
Sähköautorata toteutettiin yhdessä yhdistyksien ja nuorisopalveluiden kanssa Sauma-hallin
yhteyteen. Sauma-halli on muutenkin täyttynyt ja löytänyt toimijansa ja omat kumppanuudet. Eri
organisaatioiden yhteistyön taidonnäyte on Seinäjoen Ohjaamo, jonka toiminnan koordinoinnista
vastaa nuorisopalvelut. 

Hankkeiden avulla ja eri rahoituslähteitä hyödyntäen saimme lisäresurssia kehittämis- ja
kokeilutoimintaan. Pelitoiminta-hanke GLHF päättyi, hankkeessa korostui uuden oppiminen. Hanke
kokonaisuudessaan osoittautui erittäin ajankohtaiseksi ja hyödylliseksi. Tolkkupajalla käynnistyi
viimeinen ESR-toimintavuosi. Tolkkupajaa on päätetty jatkaa tälle vuodelle, hienoa kehitystä sekin.
Kohtaajat –koulunuorisotyö jatkuu hankkeena edelleen, 

Loppuvuodesta saimme yhteistyötarjouksen terveydenhuollon taholta. Nuorisobussi Sepe
varustettiin rokotusbussiksi, joka toteutti kampanjaa ympäri Seinäjokea ja loppuvuodesta vielä
muillakin paikkakunnilla. Sepe matkustaa Nuori2022 tapahtumaan Jyväskylään esittäytymään ja
kertomaan omaa tarinaansa.

Innostumisia ja uusia kokemuksia kaikille toivottaen,
Pekka Hautamäki, nuorisotoimenjohtaja

 



HENKILÖSTÖVAIHDOKSET
Heti alkuvuodesta toimistoon palasi tutut kasvot, kun Milla
palasi toimistosihteerin tehtäviinsä ja samalla jouduimme
sanomaan heipat Marynalle.

Vuoden alkupuolella saimme myös lisävahvistuksen kun
Reetta aloitti lukiolla Kohtaajat-hankkeen parissa.

Kenun nuopparin Marika lähti toisiin tehtäviin ja tilalla
aiemmin iltaohjaajana toiminut Terhi otti Nurmoon
nuorison haltuun.

Myös Nuorten kohtaamispaikka JOJO koki muutoksen
tuulia vastaavan ohjaajan Nooran lähtiessä
opiskelemaan.  Nooran saappaisiin hyppäsi syyskuussa
JIBBO- ja GLHF-hankkeissa aiemmin toiminut Pasi.

Ylistaron nuoppari Kyttikselläkin vastaava vaihtui
Annukan jäädessä mammalomalle. Ruoriin tarttui
aiemmin Kenulla iltaohjaajana työskennellyt Varpu.

Nuorisopalveluilla kohdattiin myös yhden aikakauden
loppu kun skeittihallilegenda Toni lähti vahvistamaan
Tampereen nuorisotyötä. Skeittihallilla vastaavana
ohjaajana puolestaan aloitti Henna!

Pasi

Varpu

Terhi

Henna

Reetta

Milla



Nuorisotiloilla on ollut kävijöitä 29700
vuoden aikana, jossa lisäystä edelliseen

vuoteen yli 20 %.
 

Nuorisopalvelut on myöntänyt avustuksia
19 hakijalle yhteensä 39450 €.

 
Nuorisopalveluilla on yhteensä 45

vakituista ja määräaikaista työntekijää,
joiden työpanos vastaa 35

henkilötyövuotta.
 

Palkkaa nuorisopalveluilta on vuoden
aikana saanut 129 eri henkilöä.

 
Kesäaikaan työllistettiin 42 opiskelijaa

liikennepuistoon, skeittihallille tai
Kesäsiirtolaan.

 

VUODEN TUNNUSLUKUJA



LIIKENNEPUISTO 30 VUOTTA!
Liikennepuiston 30-V juhlapäivä
Juhlapäivää vietimme aurinkoisessa säässä torstaina 10.6. Paikanpäälle saatiin puhumaan puiston
äiti Tuulikki Martikkala ja hän kertoi mistä puiston idea alkoi ja eteni (puhe on luettavissa
liikennepuiston instassa). Kaupungin terveiset toi Pasi Kivisaari ja virallisen osuuden päätti
nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki. 

Päivän ohjelmasta nautti ainakin 500 lasta ja heidän huoltajansa. Ohjelmassa oli; keppihevosradalla
sooloratsastusta ja kepparin arvonta osallistuneiden kesken, Bayerncar aika-ajot kauko-ohjattavilla
autoilla, poskimaalauksia, onnenpyörä, askartelupiste, sumopainipuvut, pelibussi kadun varressa,
liikenneturvan tietopiste ja musiikkia. Päivän aikana puistossa pääsi ajamaan polkuautoilla ja
fiilispuistossa sai lainata pelivälineitä normaaliin tapaan. Menossa mukana oli myös liikuntapalvelut
koko perheen liikuntatuokiolla ja MLL-Seinäjoki.





KOHDENNETTU NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on ollut koko korona-ajan hyvin
saatavilla. Olemme tehneet yksilötyötämme
asiakkaiden kanssa hyvinkin normaalisti, joskin
olemme enemmän ulkoilleet ja pitäneet
etäyhteyksiä. Vaikka etäyhteydet eivät korvaa
kasvokkain kohtaamista, on  huomattu, että joitain
yksittäisiä, akuutteja asioita on ollut tehokkaampaa
hoitaa esimerkiksi puhelimitse tai Teamsin kautta.
Työmme ei ole missään vaiheessa vähentynyt,
päinvastoin. Yhteydenottoja sekä ohjauksia on tullut
kouluilta, sosiaalipalveluista, terveyspalveluista sekä
työllisyyspalveluista samalla tavalla kuin
aiemminkin. Olemme ajan mukaisesti mm. jakaneet
videotervehdyksiä kouluille  ja näin pitäneet yllä työn
näkyvyyttä sekä palvelun saatavuutta.

On ollut  ilo huomata, kuinka nuorten suorat
yhteydenotot ovat lisääntyneet koko ajan.
Puskaradio on toiminut ja nuoret ovat välittäneet
toisilleen sanaa etsivän nuorisotyön kautta saadusta
avusta. Olemme myös saaneet uusia
yhteistyökumppaneita joka monipuolistaa mukavasti
palvelujen kirjoa. Korona-aika on kuitenkin laittanut
meidät punnitsemaan työn tärkeimpiä puolia, ja siksi
olemme halunneet ehdottomasti turvata yksilötyön
jatkumisen. Olemme jättäneet vähemmälle
koulujalkautumiset, isot tapahtumat sekä viikoittaiset
ryhmät jotain ulkotapahtumia ja pienryhmiä lukuun
ottamatta. 

Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut haasteista
huolimatta oikein onnistunut ja olemme pyrkineet
pitämään yllä hyvää meininkiä. Välillä pientä
koronaväsymystä on ollut havaittavaissa sekä
työntekijöissä että nuorissa, mutta se sallittakoon.
Lopulta kaikesta ollaan selvitty, ja katse on vahvasti
kohti tulevaa.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyössä panostettiin syksyllä 2021
pienryhmätoimintaan tarjoten nuorille ryhmiä
eräilyn ja ulkoilun, rentoutumisen, hyvinvoinnin ja
voimavaravalmennuksen tiimoilta. Suuri ilo on
nähdä kuinka ryhmätoiminta voi parhaimmillaan
saada aikaan voimaannuttavia kokemuksia ja
tunteen porukkaan kuulumisesta. 

Jalkauduimme kohtaamaan nuoria toisen asteen
oppilaitoksiin, kaupungille, kauppakeskuksiin ja
muihin nuorten kokoontumispaikkoihin.
Kohtaamisissa on tärkeintä ollut olla läsnä, kysellä
kuulumisia sekä vahvistaa tunnetta toiveikkuudesta
kaiken epävarmuuden keskellä. Nuoret ottavat
meidät yleensä positiivisesti vastaan, koska
tunnistavat jo pinkkiliivisten "tätien" olevan
hupparikansan puolella olevia nuorisotyöntekijöitä.
Toki muutaman vuoden aikana lisääntynyt
arvaamattomuus ja agressiivisuus on pakottanut
meidätkin kiinnittämään entistä tarkemmin
huomiota omaan turvallisuuteen.

Olemme olleet Ohjaamo-toiminnassa ja sen
kehittämisessä mukana. Erityisnuorisotyö on ollut
myös mukana tukemassa nuorten vanhempia
Kamalat äidit-chatissä, jopo-luokan
vanhempainryhmässä sekä rentoutumisilloissa.
Pilarin muiden toimijoiden kanssa olemme
päässeet kouluttautumaan käynti kerrallaan -
terapiaan perustuvaan toimintamalliin, jonka myötä
vahvistetaan perheitten kanssa tehtävää työtä.

Menneenä vuonna koronan lisäksi ovat
puhuttaneet ja huolestuttaneet nuorten yksinäisyys,
mielenhyvinvoinnin haasteet ja sen myötä
mielenterveyspalveluiden jonoutuminen sekä 
sote-uudistuksen mahdolliset muutokset ja niiden
merkitys nuorten palveluissa.

"Toivo on heräävä unelma." - Aristoteles 



Nuorisotiloilla on tarjottu nuorille turvallinen paikka kokoontua ja kohdata kavereita
sekä ammattitaitoisia aikuisia. Keväällä 2021 korona aiheutti kuitenkin
kävijämäärärajoituksia. Rajoitusmäärät olivat 10- tai 20 henkilöä kerrallaan samassa
tilassa. Tämä koettiin erityisen haastavaksi niillä tiloilla, jossa kävijämäärät liikkuvat 
 normaalisti sadan kävijän tienoilla toimintapäivää kohti. 

Nuorisotiiloilla päädyttiin toimimaan tilakohtaisen tarpeen mukaan. Osa jakoi eri-
ikäisten vuoroja eri päiville, toiset tilat pidensivät päiviä siten, että jokaiselle
ikäryhmälle voitiin tarjota samanmittaisia vuoroja.  Keksittiin myös uusia
toimintatapoja sekä hyödynnettiin 2020 opittua: järjestettiin toimintaa ulkona,
hyödynnettiin somekanavia sekä pidettiin diginuopparia Discordissa pelaillen ja
jutellen. Välillä rajoitusten salliessa voitiin pitää yönuoppareitakin. 

Syksyllä tilat pystyttiin onneksi avaamaan normaaliin tapaan. Käsihygieniasta
muistuttaminen ja maskisuositus olivat koko syksyn voimassa. Normaalien nuoppari-
iltojen lisäksi voitiin järjestää mm. Halloween-tapahtumia ja syyslomalla kisattiin
nuoppareiden välinen Paintball-turnauskin Ilmajoen Munakunnassa.

Vuosi oli raskas koronapandemian vuoksi, jatkuva tilanteiden muuttuminen haastoi
sekä työntekijöitä että nuoria. Nuorisotilojen kävijämäärät nousivat kuitenkin
edellisistä vuosista jopa 20 prosenttia. 

NUORISOTILAT



HANKKEET
GLHF - Good luck, have fun! -pelitoimintahanke

Vuoden 2020 loppupuolella alkanut GLHF - Good
luck, have fun! –pelitoimintahanke toi vuoden 2021
aikana digitaaliseen pelaamiseen liittyvää toimintaa
sekä positiivista pelikulttuuria suuremmaksi osaksi
myös Nuorisopalveluiden toimintaa. Hankkeen
yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin useita
pelitapahtumia, koulutuksia sekä verkossa
tapahtuvaa pelitoimintaa nuorille ja myös heidän
vanhemmilleen. Hankkeen aikana testatuista
toiminnoista isoa osaa voidaan jatkaa myös
nuorisopalveluiden perustyössä, joten vaikka hanke
päättyy, on pelaaminen tullut jäädäkseen!
Hankkeessa työskennellyt Pasi jatkaa nuorisotila
JOJOn vastaavana ohjaajana. 

KOHTAAJAT - Koulunuorisotyön kehittämishanke

Helmikuussa 2021 alkoi Kohtaajat- koulunuorisotyön kehittämishankkeen toiminta Seinäjoen
lukiolla. Hankkeen tavoitteina on nuorten kiireetön kohtaaminen ja kasvun tukeminen, opiskelun
tukeminen sekä yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden vahvistaminen. Hanke on Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston avustama.

Vuoden aikana hankkeen toimesta lukiolle järjestettiin erilaista välituntitoimintaa kuten
viikoittaiset tietovisat, pelipäivät GLHF-hankkeen kanssa sekä nuorisotyöntekijöiden järjestämät
kahvitukset lukiolla. Näiden ja muiden piristystä tuovien toimintojen lisäksi saimme vieraiksemme
Kennelliiton kaverikoirat lukiolle useaan otteeseen ja yhteistyö jatkuu edelleen. 

Projektityöntekijä on ollut tavattavissa ilman ajanvarausta asiassa kuin asiassa. Nuorten
kohtaaminen ja kuulumisten vaihto ovat tärkeä ja iso osa jokapäiväistä työtä. Hankkeessa on
ollut tärkeää myös olla helposti tavoitettavissa somen kautta, jossa Instagram on ollut
päävälineenä. Hankkeessa kerätyn palautteen ja opiskelijoiden kokemuksien mukaan toiminnat
ovat piristäneet koulupäiviä ja luoneet hyvää yhteishenkeä. Kaiken kaikkiaan nuorisotyön koettiin
olevan tärkeä ja hyödyllinen lisä koulun ohjaus- ja tukipalveluihin.



Kehittämishanke, jota rahoittaa Euroopan
Sosiaalirahasto sekä Seinäjoen kaupungin
nuorisopalvelut. 
Tuetaan alle 30-vuotiaita nuoria kohti
osallisuutta, koulutusta tai työelämää vahvistaen
samalla elämäntaitoja, toimintakykyä, sosiaalisia
taitoja ja vahvuuksia. 
Taidelähtöisiä ja ainutkertaisia projekteja, jotka
suunnitellaan yhdessä nuorten sekä taidealan
ammattilaisen kanssa. Projektit huipentuvat
työnäytökseen ja jokainen seinäjokinen pääsee
nauttimaan nuorten taiteesta. 
Taidelähtöinen matalan kynnyksen Avoin
Tolkku, jossa sitoutumista toimintaan voi
harjoitella pienin askelin kerran viikossa. 

Mikä Tolkku?

Tolkkupaja-hanke – juurtumisen toimintavuosi. 

Tolkkupaja-hankkeen viimeinen toimintavuosi piti sisällään
ennalta tuttuja nuorten taidelähtöisiä projekteja sekä Avointa
Tolkkua. Projektisisältöinä nähtiin mm. animointi, luovat
kädentaidot, taideteoksia, kokeileva kuvataide sekä
mediaprojekti. Yksi näkyvimmistä teoksista on ollut Seinäjoen
ydinkeskustaan maalattu räsymatto-projekti, jonka ilahduttavat
värit johdattavat uudelle upealle keskustorille. 

Vuoden aikana projekteihin osallistui 37 nuorta ja Avoimeen
Tolkkuun 30 nuorta. Tolkkupaja-hankkeen viimeinen
toimintavuosi on sisältänyt käytännön työn lisäksi
juurruttamistyötä. Tolkkupajan kaltainen taidelähtöinen nuorten
työpajatoiminta on alueella uutta ja toimintamalli on haluttu
säilyttää osana nuorisopalveluiden kokonaisuutta. 

 



Toukokuussa, kun ilmat lämpenevät, nuoret alkavat
kokoontua ulkosalla. Tämän vuoksi nuorisotilatkin jäävät
perinteisesti kesätauolle pian toukokuun puolen välin
jälkeen ja meille jää aikaa jalkautua ulos nuorten pariin,
ennen varsinaisten kesätoimintojen alkua.

Nuorisobussi Sepe on jalkautuvaan nuorisotyöhön
huippukaveri, sinne mahtuu mukaan monenlaista
ajanvietettä ulkoiluun ja mahtuupa sinne muutama nuori
sisällekin, jos ilma on huonompi. Sepen ulkoasu myös
kiinnittää huomiota, ja nuoret osaavatkin jo aika hyvin
meidät löytää, kun bussin näkevät.

Toukokuussa, viikoilla 21 ja 22 toteutimme Sepen kanssa
Tour de Seinäjoki -bussikiertueen, tavoitteena jalkautua
mahdollisimman monelle nuorten suosimalle
kokoontumispaikalle. Huolta oli kantautunut erityisesti 5.-6.-
luokkalaisista nuorista, joiden kokoontumisissa oli epäilyä
myös erilaisista päihdekokeiluista. Kahden viikon aikana
olimme Hyllykallion koululla, Kalajärvellä, Kärjen koululla,
Kyrkösjärven kentällä, Lintuviidan koululla, Nurmon
yläasteella, Alakylän koululla ja Kirja-Matin koululla.
Osallistujamäärä vaihteli eri paikoissa muutaman
kymmenen ja jopa reilun sadan nuoren välillä. Palaute
nuorilta oli positiivista ja kannustaa jatkamaan jalkautumista
myös tässä muodossa.

Rolls Seinäjoki lähti yhteistyöhön
bussikiertueelle lahjoittaen

palkintoja erilaisiin kisailuihimme.
Niihin osallistuikin hyvin porukkaa.  

SEPEN TOUR DE SEINÄJOKI



Syksyllä menimmekin uudestaan Lintuviidan koululle,
missä keväälläkin oli suurin osallistujamäärä. Tällä kertaa
teemana oli  liikenneturvallisuus, ja ohjelmassa mm.
pyörätaitorataa ja palkintoina Nuorisopalveluiden
pyöränvaloja ja Lähitapiolan sponsoroimia heijastimia ja
muita palkintoja.



Kansainvälinen nuorisotyö on korona-aikana ollut
erityisen haasteellista, kun koronarajoitukset
matkustuskieltoineen ovat vähän väliä vaihdelleet
ja erilaisten nuorisovaihtojen toteutuminen on
viime metreille saakka ollut epävarmaa.

Seinäjoen ystävyyskaupunki Schweinfurtin kanssa
on nuorisovaihtoja toteutettu jo 1960-luvulta
lähtien. Viime vuosina vaihdot on toteutettu
vuorovuosittain Saksaan ja Suomeen. Vuoden
2020 vaihto jouduttiin kuitenkin koronan vuoksi
siirtämään seuraavalle vuodelle. Viimeiseen
saakka jännitimme nytkin, pääsevätkö saksalaiset
Suomeen tulemaan.

Vaihdon toteutumiseksi tarvittiin ryhmälle lupa
Rajavartiolaitokselta sekä paikallisten terveys-
viranomaisten hyväksymä turvallisuussuunnitelma.
Lisäksi saksalaisten tuli tehdä koronatestit ennen
maahantuloa, 3-5 päivää Suomeen tulon jälkeen,
sekä ennen kotiinlähtöä.

SCHWEINFURTILAISET
KESSULASSA



Rajoituksista johtuen  tämän vuoden vaihdossa
vietettin myös aiempaa enemmän aikaa
Kesäsiirtolassa, kun Suomeen tulon jälkeen
vieraiden tuli olla karanteenissa, kunnes saivat
toiset negatiiviset testitulokset. 

Onneksi Kessulassa oleminen onkin sitä Suomen
vierailujen parasta antia saksalaisille, joille
suomalainen luonto ja järvimaisema ovat suuria
elämyksiä. Kesäsiirtolassa ohjelmassa oli mm.
ryhmäytymistä,  erilaisia työpajoja, Namituvan
vesiaktiviteetteja sekä paljon saunomista, uimista
ja vapaata pelailua. 

Kun liikkeelle viimein päästiin, lähdimme
näyttämään vieraillemme toki vähintään yhtä
suuren elämyksen - nimittäin Tuurin kyläkaupan
Miljoonativoleineen. Yksi päivä vierähti Seinäjoella,
jossa meille järjestettiin kaupungin virallinen
vastaanotto kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän
isännöimänä.

Nuorisovaihtojen parasta antia on tietenkin
paikallisten nuorten tapaaminen ja heihin
tutustuminen. Tälläkin kertaa solmittiin  monia
uusia ystävyyssuhteita,
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