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Vuosi 2022 vuosi on ollut paluuta normaaliin toimintamoodiin. Tammikuun viimeisten koronasulkujen
jälkeen nuorisotilat ovat olleet käynnissä täydellä teholla. Nuorisopalveluissa tehdään tavoitteellista
ja suunnitelmallista työtä seinäjokisten nuorten hyvinvoinnin eteen –olemme monessa mukana ja
olemme toivottu yhteistyökumppani. Työtä on tehty vahvasti yhteistyössä muiden nuorten kanssa
toimivien tahojen kanssa.

Voisi sanoa, että vuosi 2022 on ollut nuorisopalveluissa kehittämisen sekä oman työn sanoittamisen
vuosi. Olemme käyttäneet koko työporukan kesken paljon energiaa saadaksemme aikaiseksi
nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS), jonka takana koko henkilökuntamme voi seistä. NUPS on
prosessi, jossa jokaisen työntekijämme panos on ensiarvoisen tärkeä. Prosessin aikana on
erityisesti pohdittu nuorta sekä hänen suhteitaan ympäröivään maailmaan sekä nuorisopalveluiden
roolia. Vielä ei ole kuitenkaan valmista vaan prosessi on hyvässä vaiheessa. NUPS on myös
edesauttanut työssä viihtymistä sekä lähentänyt työntekijöitä. 

Syksyllä 2022 olimme mukana Kanuunan eli kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen
järjestämässä valtakunnallisessa kyselyssä nuorisotiloille. Kyselyn perusteella Seinäjoen nuoret ovat
tyytyväisiä nuorisotilojen toimintaan sekä pitävät tilojen ilmapiiriä hyvänä. Nuoret kokevat kuuluvansa
nuorisotilalla porukkaan sekä kokevat nuorisotyöntekijöiden suhtautuvan heidän mielipiteisiinsä
vakavasti. Nuoret kokevat nuorisotilat viihtyisiksi ja, että tiloilla on riittävästi kivaa tekemistä. Nuoret
luottavat siihen, että apua löytyy tilan aikuisilta silloin kun sitä tarvitsee.

Syksyllä 2022 Ylistaron Kyttis on toiminut väistötiloissa Ylistaron Seurakunnan pappilassa sekä
Kirmaushallilla. Vuosi 2023 päästään aloittamaan Ylistarossa uusissa tiloissa, joita nuoret ovat olleet
mukana suunnittelemassa. 

ALKUSANAT

 
 

Kiitän upeaa ja ammattitaitoista henkilökuntaamme vuodesta 2022.
 On ilo työskennellä porukassa, jossa työntekijät ovat valmiita laittamaan itsensä likoon

seinäjokisten nuorten hyvinvoinnin eteen.
 

Katja Ruotsalainen, vs nuorisopalvelupäällikkö

Erityisnuorisotyö on koonnut ja ohjannut nuorille
suunnattuja toiminnallisia ja elämyksellisiä
pienryhmiä yhteistyötahojen kanssa. Myös
nuorten vanhemmille on tarjottu vertaistukeen
perustuvaa toimintaa. 

Etsivässä nuorisotyössä uusia ohjauksia on tullut
tasaisena virtana ja työ on sisältänyt paljon
antoisia kohtaamisia. Lainaus etsiviltä: ”Etsivässä
työssä harvoin tietää mitä päivä tuo tullessaan,
mutta tiivis työyhteisö ja kiintoisat kohtaamiset
ovat asioita, joita muistelee lämmöllä.”



HENKILÖSTÖVAIHDOKSET

Maaliskuussa toimistolla puhalsi muutoksen tuulet, kun
nuorisopalvelupäällikko Suvi Leppänen jäi virkavapaalle ja
lähti opetushommiin Sedulle. Nuorisopalvelupäällikön
virkaa hoitamaan valittiin etsivästä nuorisotyöstä Katja
Ruotsalainen. Katjan tilalle etsiviin valittiin Katariina
Perälä.

Marika Kiukkonen palasi virkavapaalta takaisin Nurmoon
ja Kenun nuopparille. Marikan sijaisena toiminut Terhi
Autio siirtyi keväällä pienen mutkan jälkeen Ylistaroon
jatkamaan Saukon Annukan sijaisuutta.

Kesällä Pajuluoman nuorisotila Rouben vastaava nuoriso-
ohjaaja Sanna Valkeemäki jäi äitiyslomalle ja hänen
sijaisekseen valittiin Mervi Ylinen, joka aiemmin
työskenteli nuoriso-ohjaajana Kauhavalla.

Terhi
Mervi

Katariina

Katja

Marika



Nuorisotiloilla kävijöitä 
-v. 2020 22695 henkilöä
-v. 2021 28700 henkilöä
-v. 2022 38190 henkilöä

 
Avustuksia on  myönnetty 34 hakijalle

yhteensä 45100 €
 

Kesätyöntekijöitä  oli eri tehtävissä 42
henkilöä, joille on maksettu palkkaa

yhteensä 83 704 €
 

Ohjaamossa kävi asiakkaita yhteensä 
503 henkilöä

 
Toimintakulut yhteensä 2 627 916 €
Toimintatulot yhteensä 462 155 €

 
 

VUODEN  TUNNUSLUKUJA



REMPAX-LEIRIT
Leirikesän Kesäsiirtolassa Kuorasjärvellä aloittaa nuorten työleiri Rempax. Leiriläiset valmistelevat
kaupungin leirikeskusta valmiiksi lasten kesäleirejä varten. Leirejä on järjestetty vuodesta 2011
lähtien. Aluksi leiri on järjestetty yhtenä kolme päivää kestävänä leirinä, mutta kysynnän ja tarpeen
vuoksi on lisätty toinen leiri.

Leiriä tarjotaan 14-17-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole muuta kesätyötä saaneet. Kesäkuun
ensimmäinen viikko on jaettu kahteen leiriin, joihin otetaan 15 nuorta per leiri. Maanantai aamuna
alkaa ensimmäinen leiri ja vaihtopäivä on keskiviikkona. Toinen leiri päättyy perjantaina iltapäivällä.
Nuoret saavat palkaksi leiristä 70€. Päivittäinen työaika on klo 9.30-17.00. Tämän jälkeen alkaa
nuorten vapaa-aika.

Työtehtäviä ovat piha-alueiden siistiminen, kukkien istutus, polttopuiden pilkkominen ja pinoaminen,
siivoustyöt, pieniä korjaustöitä, maalaamista ja öljyämistä, verhojen ompelua, linnunpönttöjen tekoa,
veneiden pesu sekä viihtyisyyden luominen alueelle. 

Leireille haetaan huhtikuussa, kun useimmat kesätyöpaikat ovat selvillä. Nuoret saavat tiedon
leireistä nuorisotiloilta, koulukuraattoreilta, erityisnuorisotyöntekijöiltä sekä sosiaalipalveluista.
Yhteistyökumppanimme voivat suositella omia nuoriaan leirille erilaisin perustein. 



Leirin tavoitteena on saada yhdessä oppimisen ja tekemisen kokemusta mukavassa ja rennossa
ilmapiirissä sekä samalla tutustua uusiin ihmisiin. Vapaa-aikana nuoret saavat uida, saunoa,
soudella, kalastaa, pelailla pihapelejä sekä viettää yhdessä aikaa leirinuotiolla. Monet saavat
ensimmäisiä kokemuksia muurinpohjalettujen ja tikkupullien paistosta, makkaraa sekä
vaahtokarkkeja unohtamatta.

Nuoret saavat leiristä kokemuksen, että heidän tekemänsä työ on ollut tärkeää ja lopputuloksena on
viihtyisä leirikeskus koko kesäksi. Nuoret saavat itse antaa palautetta leiristä ja palaute on ollut
hyvää. On saatu uusia ystäviä, opittu uusia taitoja ja saatu onnistumisen kokemuksia. Aika on
kulunut muutenkin hyvin esimerkiksi ilman pelikoneita. 

Ohjaajina leirillä toimivat kaupungin nuoriso-ohjaajat, erityisnuorisotyöntekijät sekä joinakin vuosina
yhteistyökumppanit. Yövalvojina on toiminut kesäsiirtolan kesätyöntekijät. Leirin suunnittelussa ja
käytännön apuna on tekniikkakeskuksen työntekijä.

Työntekijät kokevat leirit tärkeänä työmuotona. Leiritoiminnan vahvuutena on kiireetön kohtaaminen
poissa arjen ympyröistä. Tällöin saa helpommin kontaktin niihinkin nuoriin, jotka isommassa
porukassa pitävät yllä suojamuureja erilaisin keinoin, esimerkiksi vetäytyen tai roolissa toimien. Mitä
tutummaksi nuorten kanssa pääsee sitä helpompi heidän kanssaan on työskennellä.



FESTARIPAKKA JALKAUTUI SOLAR SOUND -FESTAREILLE

Festaripakka on Seinäjoella kehitetty vastuulliseen juhlimiseen kannustava toimintamalli. Taustalla
on ollut kaupunkilaisten huoli alaikäisten päihteiden käytöstä ja häiriökäyttäytymisestä
(Päihdetilannekysely 2017). Mallin avulla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään nuorten
päihteiden käyttöä sekä edistämään vastuullista juhlimista ja päihteetöntä kaupunkiympäristöä.

Elokuussa 2022 Festaripakka jalkautui Solar Sound –festareille kohtaamaan nuoria ja edistämään
heidän turvallista juhlimista. Kahden illan aikana kirjattiin 3000 kohtaamista nuorten kanssa. 
Nuorten kanssa juteltiin, heille tarjottiin vettä ja huolehdittiin, että kaikki on hyvin. Tarvittaessa
tehtiin ohjauksia eteenpäin: sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi, ensiapu. 

Erityisnuorisotyö organisoi jalkautumista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön sekä
EHYTin kanssa. Mukana jalkautumassa oli nuorisotyöntekijöitä Seinäjoelta, Ilmajoelta ja
Kauhajoelta, Ehyt ry:n Festaripakka-vapaaehtoisia sekä Palveluoperaatio Saapas.

Festaripakka-toiminta on koettu erittäin tärkeäksi niin nuorten kuin vanhempienkin taholta.
Festaripakkaa koordinoi Pakka-työryhmä, mutta kaupungin Ehkäpä-ryhmällä on tärkeä rooli sen
kehittämisessä. Festaripakkaa olisi hyvä toteuttaa ympärivuotisesti.



Kohdata nuoria heidän suosimillaan kokoontumispaikoilla
ja kuunnella nuorten mietteitä
Tarvittaessa tarttua nuoria askarruttaviin aiheisiin antaen
ohjausta ja neuvontaa nuorten palveluihin
Luoda turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta: ”Nuorisotyö
liikkuu, kuuntelee ja elää mukana.”
Tarvittaessa reagoida ja puuttua esille tuleviin ilmiöihin.

Jalkautuvan nuorisotyön tarkoitus:

Nuorisotyöntekijät pyrkivät liikkumaan siellä, missä nuoretkin
ja heidät tunnistaa nuorisotyön pinkeistä liiveistä.



Pajuluoman nuorisotila Rouben syksy 2022 alkoi uusien
ohjaajien voimin. Ensimmäiset viikot ohjaajat ja nuoret
tutustuivat toisiinsa ja asiaan kuuluvasti pientä protestointia
ja ohjaajien testaamistakin oli havaittavissa. Kun pahin
totutteluvaihe oli selätetty, alkoivat uudet haasteet.

Syysloman aikoihin Roubelle alkoi kerääntyä
poikkeuksellisen paljon nuorisoa. Väkeä oli paljon niin
sisätiloissa kuin poikkeuksellisesti myös piha-alueella.
Suuri väkijoukko toi mukanaan lieveilmiöitä, kuten
alaikäisten alkoholin käyttöä, riitatilanteita ja tappeluita
sekä häiritsevää melua ympäristöön. 

Suurinta huolta huolta aiheutti alaikäisten runsas
alkoholinkäyttö. Piha-alueella välitettiin alkoholia
alaikäisille. Rouben työntekijät joutuivat olemaan
yhteydessä hätäkeskukseen useana viikonloppuna, koska
osa nuorista oli huonossa kunnossa päihtymyksen takia.

Piha-alueen levottomuus siirtyi nopeasti myös nuopparin
sisätiloihin. Ulkoa käytiin sisällä vessassa ja sisätiloissa
olevia kiinnosti mitä ulkona tapahtuu. Niinpä väki kulkikin
edestakaisin ja ohjaajat yrittivät pysyä selvillä, missä
kunnossa kukin on.

Koska tilanne vaan paheni, haluttiin alkaa herättelemään
vanhempia sosiaalisen median välityksellä, jonka jälkeen
myös valtamedia kiinnostui aiheesta. Lopulta myös
kaupunginjohtaja otti kantaa omalla sometilillään. 

Viestin tehostamiseksi sekä työntekijöiden jaksamisen
takaamiseksi pidimme loppuvuodesta osan perjantai-
illoista kiinni. Kaikki nämä toimenpiteet sekä poliisin
tehostettu valvonta alueella johtivat lopulta tilanteen
rauhoittumiseen.

ROUBEN SYKSY

Kuva: Ilkka-Pohjalainen

Kuva: Yle

Kuva: Yle

Kuva: Yle

Kuva: Yle



Haasteiden keskellä koettiin myös onnistumisia. Kaikkien haasteiden keskelläkin ohjaajat
vetivät yhtä köyttä ja tulivat nuorille tutuiksi ja turvaksi. Erilaiset pelit olivat nuorten suosiossa.
Biljardia, pingistä, pleikkaa ja lautapelejä pelattiin paljon ja niihin kaivattiin usein myös ohjaajaa
kaveriksi. 

Roubella on koulun liikuntasali nuorten kovalla käytöllä. Se on ollut yhtä aikaa vahvuus ja
toisaalta myös yksi murheenkryyni ja vienyt paljon ohjaajaresurssia, kun osa porukasta ei ole
osannut siellä käyttäytyä. Syksyn aikana sali laitettiin lopulta muutamaksi viikoksi kiinni, jonka
jälkeen nuoria sitoutettiin salin käyttöön sääntöjen allekirjoittamisella aina saliin mennessä.
Tämän jälkeen sali on ollut Rouben suuri voimavara ja sitä hyödynnetään nimenomaan
erilaisiin  pallopeleihin ja muuhun liikuntaan.



Reissukuulumisia Itävallasta!

Koulunuorisotyöntekijä Reetta tässä moi! Olin viime syyskuussa
Itävallassa tutustumassa Voralbergin maakunnan nuorisotyöhön
upeissa alppimaisemissa. Opintovierailulle osallistui kymmenen
pohjanmaan alueen nuoriso-ohjaajaa ja meistä muodostui oikein
mukava porukka.

Opintovierailulla tutustuimme muun muassa alueen nuorisotiloihin,
työpajoihin ja nuorisokeskuksiin. Näimme, minkälaista toimintaa
nuorille järjestettiin: erityisesti mieleeni jäi nuorten työpaja, jossa
nuoret tekivät veneitä, tekstiilitöitä ja kasvattivat monenlaisia
vihanneksia, joista tekivät itse ruokaa. Nuorisotilat muistuttivat paljon
Seinäjoen nuorisotiloja toiminnoiltaan ja ulkonäöiltään. Nuoret saivat
itse vaikuttaa toimintaan ja monelta tilalta löytyikin toivotut biljardi,
pöytäfutis ja musiikkitilat. Monella tilalla järjestettiin myös paljon
discoja ja erilaisia musiikkitapahtumia, joita nuoret itse järjestivät
työntekijöiden avustamana. Voralbergissä oli myös aloitettu koulussa
tehtävä nuorisotyö, mikä oli oman työni puolesta erittäin
mielenkiintoista kuultavaa!

Matkasta sain intoa ja uusia ajatuksia omaan työhöni. Parasta
opintomatkassa oli kuitenkin kaikki uudet ihmiset ketkä tapasin ja
matkalta tarttuikin mukaan muutama uusi ystävä. Heti pian
Voralbergin vierailun jälkeen marraskuussa oli Itävaltalaisten vuoro
tulla vierailemaan Suomeen. Tapasimme Kokkolassa nuorisokeskus
Villa Elbassa, jossa pääsin kertomaan heille Seinäjoen nuorisotyöstä. 

 

OPINTOVIERAILU ITÄVALTAAN 4.9.-9.9.2022



Kysytyimmät aihealueet ovat:
 

1.Koulutus ja opiskelu 22%
2.Työ ja yrittäjyys 20%

3.Oma talous 14%
4.Hyvinvointi ja terveys 13%

5.Muu aihe 10%
 

 
Ohjaamon asiakkaiden kävijäprofiili:

 
Ohjaamon asiakkaista 

56% on naisia ja 44% miehiä. 
Suurin osa kävijöistä on 
18-24 vuotiaita (57%). 

 

OHJAAMO SEINÄJOKI
Vuosi 2022 oli Seinäjoen Ohjaamon 3. kokonainen toimintavuosi. Ohjaamo sijaitsee
Tammikampuksen yhteydessä, os. Keskuskatu 32 D 4. 

Ohjaamo on matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja
nuorille aikuisille. Palvelu on maksutonta ja halutessaan nuori voi asioida palvelussa nimettömänä.
Palvelu perustuu monialaiseen yhteistyöhön ja on osa valtakunnallista Ohjaamo-verkostoa. 



YHDESSÄ - Yhteisöllisesti ympäristötaidetta Ylistarossa on Seinäjoen
kaupungin Nuorisopalveluiden yhteisöllinen ympäristötaideprojekti, jonka
tarkoituksena on ollut osallistaa Ylistaron keskustan alueella
kaikenikäisiä kaupunkilaisia.

Hankkeen aikana toteutetaan visuaalisia teoskokonaisuuksia Ylistaron
keskustan alueelle. Teosten suunnitteluprosessien tavoitteena on ollut
yhteisöllisyyden lisääminen sekä asukkaiden tutustuttaminen taiteen ja
kulttuurin maailmaan. Lisäksi tärkeitä tavoitteita ovat olleet kuulluksi
tulemisen kokemisen vahvistaminen sekä oman asuinalueen
olosuhteisiin vaikuttamisen mahdollisuus.

Projektityöntekijä ja taiteilija Hilla Hautanen on luotsannut hankeen
aikana erilaisia ryhmiä, joiden kanssa projektia on viety eteenpäin
työpajatyyppisesti erilaisin taiteen keinoin. Paikallisten asukkaiden ideat
ja toiveet ovat olleet projektin kantava voima. Lopulliset teokset ovat
lähteneet muotoutumaan asukkaiden toiveiden perusteella.

Hankkeen aikana projektityöntekijä on kontaktoinut paikallisia toimijoita;
yhteisöjä, yhdistyksiä, yksiköitä ja kartoittanut heidä innokkuuttaan
osallistua projektiin. Yhteistyökumppaneiden varmistuttua projekti on
käynnistynyt luovien ideointityöpajojen avulla. Projektityöntekijä on
käynyt esittelemässä hanketta kiinnostuneille toimijoille.

Taidetyöpajoissa on sovellettu taidelähtöisiä menetelmiä, joiden
tavoitteena on ollut päästä kosketuksiin oman luovuutensa kanssa sekä
taiteen tekemisen ja osallisuuden synnyttämät kokemukset.
Perusajatuksena taidelähtöiselle työskentelylle on ollut dialogisuus;
prosessimaisessa taidetyöskentelyssä syntyy keskustelua ja uusia
näkökulmia esiin tulevista asioista.

Taideyöskentelyn tarkoituksena on ollut rohkaista osallistujia luovuuteen,
herättelemään aisteja, näkemään uusia asioita ja oivaltamaan yhdessä.
Osallistuminen on ollut kaikille osallistujille avointa ja maksutonta;
projekti on tarjonnut taidetyöpajojen materiaalikustannukset sekä
mahdolliset tarjoilut.

YLISTARON TAIDEPROJEKTI



Projektin ideariihet ja taidetyöpajat on käynnistetty kesän 2022 aikana ja aikatauluja on soviteltu
yhteiskumppaneiden kanssa yhdessä. Projektista pääsi osalliseksi vuoden loppuun saakka
runsaasti eri-ikäisiä kuntalaisia. Erilaisten tapahtumien ja osallistumismahdollisuuksien lisäksi
säännölliset taidetyöskentelykokoontumiset ovat toteutuneet mm. eri ikäihmisten palveluyksiköissä,
varhaisnuorten- ja nuorten kanssa mm. nuorisotilalla ja Monipalvelukirjastossa sekä
Toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa Ylistaron Toimintakeskuksessa. 

Projekti on tavoittanut asukkaita ja luonut osallisuutta monin eri keinoin ja projektityöntekijä onkin
mm. järjestänyt yhteisiä kokoontumisia luovien ideointipajojen merkeissä. Niitä on järjestetty muun
muassa Kriikun Myllyllä ja Ylistaron Monipalvelukirjastolla ja tapahtumiin on ollut kaikilla
kuntalaisilla vapaa pääsy. Asukkaiden yhteisten ideointien pohjalta muodostuneet yhteisölliset
ympäristötaideteokset pystytetään kevään 2023 aikana, kun perustustyöt voidaan sään puolesta
aloittaa. 

Projektin vaiheista kootaan myös kiertävä näyttely Ylistaron Monipalvelukirjaston näyttelytilaan
(toukokuu 2023) ja Apila Kirjaston Aallon näyttelytilaan (kesäkuu 2023). Näyttely dokumentoi
prosessinomaisesti asukkaiden ja taiteilijan yhteistä matkaa taiteen maailmaan aina
ideointivaiheesta taidetyöskentelyihin ja lopullisiin ympäristötaideteoksiin. Näyttelyn teemassa
painottuvat yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemukset.

Kuvat ja teksti: Hilla Hautanen



HALLOWEEN-TAPAHTUMA  3.11.2022

Vuonna 2022 halusimme järjestää taas
tapahtumia parin vuoden hiljaiselon
jälkeen. Muutama vuosi sitten
Nuorisokeskuksella olimme järjestäneet
Halloween-tapahtuman ja koska vanha
talo sopii tapahtuman tunnelmaan
täydellisesti, päätimme herättää tuon
tapahtuman jälleen henkiin.

Tapahtuma järjestettiin lopulta
torstaina 3.11.2022 klo 16-22 ja se oli
suunnattu yläkoululaisille ja sitä
vanhemmille nuorille. Tuona iltana
Nuorisokeskukselta löytyi mm.
ohjaajien mitä karmaisevampia
hahmoja, myrkkyjuomaa,
hautausmaa, ennustajaeukko ja
kävijöiden parhaat asutkin palkittiin.
Kymmeniä nuoria löysi lopulta
paikalle, ja päätimme ottaakin
tapahtuman vuotuiseksi perinteeksi.



Tolkkupajan nuoret valmistivat
meille  mahtavat rekvisiitat!



TOLKKUPAJA
Tolkkupajalle myönnettiin Aluehallintoviraston myöntämä valtionavustus
nuorten työpajatoimintaan 1.3.2022 alkaen. Samalla toiminta juurtui
osaksi Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden toimintaa.  Nuoria
tavoitettiin 1.3.2022 alkaen joulukuun loppuun saakka yhteensä 41. 

Tolkkupajalla työskentelee 100% kolme työntekijää: työpajapäällikkö,
työpajakoordinaattori ja kulttuurituottaja. Tämän lisäksi Tolkkupaja
työllistää osa-aikaisesti eri taidealan freelancereitä, yhdistyksiä tai
yrityksiä. 

Tolkun toimintamuotoina vuonna 2022 olivat matalankynnyksen Avoin
Tolkku sekä taidelähtöiset projektiryhmät. Avoin Tolkku kokoontuu
Pohjan nuorisotalolla kaksi kertaa viikossa maanantaisin sekä
keskiviikkoisin klo 10.00-14.00. Avoin Tolkku koostuu erilaisista
taidelähtöisistä ja toiminnallisista menetelmistä, jossa tutustutaan
monipuolisesti eri tyylilajeihin ja nuoria tukeviin toimintamuotoihin. 

Neljän kuukauden pituisia taidelähtöisiä projekteja pystyttiin
järjestämään vuoden aikana kolme: taideteoksia, mediataide sekä
kokeileva kuvataide. Projektit kokoontuvat neljänä päivänä viikossa ma-
to klo 9.00-14.00. Taideteoksia-projektissa keskityttiin mm.
festivaaliyhteistyöhön, jossa tehtiin Pikku Provinssia sekä Provinssia.
Pikku Provinssia koristeltiin erilaisilla elementeillä taidetyöpajan
toimesta. Pikku Provinssi on lapsille suunnattu festivaali, joka
toteutetaan Törnävän upealla alueella. Provinssissa keskityttiin
tapahtuman taidelähtöisten koristeiden tekemiseen sekä festivaalille
nuoret suunnittelivat oman teoksen. Taideteoksia projektiryhmäläiset
kävivät päivittämässä Seinäjoen ydinkeskustaan maalatun perinteisen
räsymaton.
 
Mediataide projekti keskittyi digitaalisen taiteilijan tärkeimpiin
työvälineisiin kuten valo- ja videokuvaukseen, videoeditointiin ja
efekteihin, kuvankäsittelyyn ja – muokkaukseen ja näistä järjestettiin
näyttely yhdessä kokeilevan kuvataiteen kanssa Seinäjoen Kalevan
Navetalla. Kokeileva kuvataide projekti keskittyi eri kuvataiteen
tyylisuuntiin kuten kubismiin, pop-taiteeseen, raivomaalaukseen ja
taidegrafiikkaan. 



Tolkkupajalla tavoitettiin heikossa asemassa olevia nuoria, jotka sitoutuivat toimintaan joko
kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksilla. Nuoret ohjautuivat työpajalle
2.asteen oppilaitoksesta, työvoiman palvelukeskuksesta, Työllisyyden kuntakokeilusta, etsivästä
nuorisotyöstä, mielenterveyspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, 3. sektorilta sekä
Ohjaamosta. 

Tolkkupajalla keskitytään vahvaan ryhmä- ja yksilövalmennukseen matalankynnyksen
taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Taidelähtöiset toimintamuodot motivoivat nuoria
sitoutumaan työpajalle. Työpajalla tehdään yhteistyötä monipuolisesti eri tapahtumajärjestäjien
kanssa mm. Provinssi ja Pikku Provinssi. 

Työpajan nuoret saavat uudenlaisia, työelämälähtöisiä kokemuksia esimerkiksi erilaisista
tapahtumista ja festivaaleista. Työpajalla tehtävät työt pääsevät aina esille joko tapahtumissa,
festivaaleilla, katutaiteessa - hyvänmielentempauksissa tai työpaja järjestää nuorten oman
taidenäyttelyn tai esityksen. Työpajan projektimaisuus ja kokonaisvaltaiseen sisältöön
vaikuttaminen, tukevat nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia työpajalla. 

Nuorten vertaistuen merkitys, sosiaalinen vahvistuminen sekä positiiviset onnistumisen
kokemukset, tukevat nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia työpajalla. Näiden avulla parannetaan
valmentautujien valmiuksia päästä koulutukseen, työelämään tai muuhun tarvittaviin palveluihin.
Jokaiselle nuorelle pyritään löytämään jatkopolku työpajajakson jälkeen. Taidelähtöisyyden lisäksi
työpajalla liikutaan, tutustutaan nuorten elämäntilannetta tukeviin palveluihin, tuetaan
talousasioissa, vieraillaan oppilaitoksissa sekä tehdään konkreettisia muutoksia ja toimenpiteitä
erilaisia menetelmiä hyödyntäen, miten parantaa omaa arkea ja hyvinvointia pienin askelin. 

Nuoret ohjautuivat työpajalta koulutukseen, muuhun kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun,
erilaisiin kuntoutuspalveluihin tai jatkoivat vielä työpajalla toisessa jaksossa. Nuoria ohjattiin myös
erilaisiin kuntoutus- ja mielenterveyspalveluihin, jotka käynnistyivät työpajajakson aikana. Nuorten
arjen- ja hyvinvointitaidot vahvistuivat selkeästi työpajajakson aikana. 

Toiminnassa käytetään Kykyviisaria arvioidessa nuorten työ- ja toimintakyvyn vahvistumista
työpajan aikana. Kykyviisarin tulokset ovat nousujohteisia valtaosalla nuorilla. Voidaan todeta, että
työpajatoiminta vahvistaa nuorten hyvinvointia ja arjentaitoja sekä osallisuutta, jotka tukevat
nuorten tulevaisuuden suunnitelmien selkeytymistä ja tukevat nuoria kohti opiskelu- ja työelämää.
Sovarin (sosiaalisen vahvistumisen mittari) tulokset tukevat nuorten työpajalla tehtävää toimintaa
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 



Seinäjoen kaupunki | Sivistyksen ja hyvinvoinnin ala | Nuorisopalvelut
Puskantie 3 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 044 754 1711

nuoriso@seinajoki.fi | www.seinajoki.fi


