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Heinolan kaupungin Nuorisopal-
velut vastaavat työpajatoimin-
nasta, etsivästä nuorisotyöstä,
koulunuorisotyöstä sekä nuori-
sotila toiminnasta.

Nuorisopalvelut kuuluvat Hyvin-
voinnin toimialaan ja muodosta-
vat yhdessä liikunnan, museon
ja kirjaston kanssa virikkeellisen
elämän palvelualueen.

Vuoden 2018 aikana osallistut-
tiin uuden lukion yhteyteen tule-
van nuorisopalveluiden tilojen
suunnitteluun. Nuorten työpajo-
jen yhdistymistä aikuisten työpa-
jojen kanssa käytiin keskus-
teluja, samalla, kun kartoitettiin
uusia tiloja vanhan Torpan kiin-
teistön tilalle.

Koulunuorisotyön lisäämisestä
keskusteltiin koulujen yhteys-
henkilöiden kanssa. Harraste-

kerho toimintaa jatkettiin. Sak-
salan seikkailukeskuksen käyttö
oli hyvällä mallilla, eikä vapaita
viikonloppuja montaa ole ollut
koko vuoden aikana. Skeittihallia
korjattiin ilkivallan jäljiltä ja toi-
minnan valvomista terävöitet-
tiin. Nuortentalon vertaistuki-
ryhmät jatkoivat toimintaansa ja
osallistujia oli hyvin.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti ke-
räsi laajan kuulija kunnan. Las-
ten – ja nuorten ideoita ja kehit-
tämiskohteita viedään teknisen –
ja hyvinvointilautakunnan kautta
eteenpäin.

Vuoden päätapahtuma oli Nor-
dic game party, joka kesti koko
viikonlopun. Tapahtuma keräsi
400 osallistujaa, joista 80 oli la-
neille osallistuvia nuoria.

KATSAUS VUOTEEN 2018
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Nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

Nuoriso-ohjaaja Hannu Kivioja

Nuoriso-ohjaaja Jukka Venemies

Nuoriso-ohjaaja Jenna Sinivaara

Nuoriso-ohjaaja Mirva Tamper

Oppisopimusopiskelija Virpi Rae

Vastaava ohjaaja Paula Tuominen

Toimistosihteeri Hanna Kettu (työvapaalla)

Toimistosihteeri Silja Hyttinen ( 1.1.-13.8.2018)

Toimistosihteeri Tuija Nokelainen (3.9.-)

Yksilövalmentaja Elina Jokinen

Työvalmentaja Mikko Runtti

Nuoriso-ohjaaja Timo Anttila

Yksilövalmentaja Meira Hämäläinen

Työvalmentaja Nora Bisi (1.1.-28.2.2018)

Työvalmentaja Anita Siltala (1.8.-)

Työvalmentaja Toni Kasurinen

Etsivä nuorisotyöntekijä Kalle Ylönen (työvapaa 29.10.-31.12.)

Etsivä nuorisotyöntekijä Arto Leskinen

Etsivä nuorisotyöntekijä Taija Utriainen (23.10.-31.12.2018)

Kerho-ohjaaja Kare Makkonen 9.4.-5.12.2018

Kesäksi 2018 palkattiin kaksi koulunkäynninavustajaa päiväleiritoi-
mintaan. Lisäksi valittiin kuusi kesätyöntekijää leiritoimintaan apuoh-
jaajaksi.

NUORISOPALVELUIDEN HENKILÖKUNTA
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Nuorisolain mukaisesti nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan
tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda
edellytykset nuorisotyölle ja – toiminnalle. järjestämällä nuorille
suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
mintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuo-
rille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän
perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuori-
sotyötä tekevien tahojen kanssa.

Heinolan nuorisopalveluiden kokonaisbudjetti vuonna 2018 oli
nettona 679,710 €.

NUORISOPALVELUIDEN TEHTÄVÄT
JA BUDJETTI

Heinolan nuoret olivat
mukana graffitin teossa.
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Vuonna 2018 Heinolan kaupun-
gin nuorten työpaja Torpalla on
ollut 82 nuorta erilaisin sopi-
muksin (kuty 30, kokeilu 19, työ-
suhde 24, sos.kunt. 4, muut 5).
Sopimusjaksoja on tehty yhteen-
sä 160. Työpaja olisi pystynyt
vastaanottamaan noin 20 nuor-
ta enemmän, mutta heikon oh-
jautuvuuden takia nuorten mää-
rä jäi hieman pienemmäksi kuin
aiempina vuosina.

Työpajatoiminnan laadullisissa
tuloksissa yllettiin sen sijaan
erinomaisiin tuloksiin:

Työpajajakson jälkeen nuorista
53 % sijoittui koulutukseen tai
työelämään.

Sosiaalisen vahvistumisen mit-
tarin, Sovarin, tulokset olivat
edelleen erinomaisia, keskiarvo
on 4,3 maksimipistemäärän ol-
lessa 5,0.

Vuonna 2018 tehtiin erilaisia toi-
menpiteitä nuorten ohjautuvuu-
den parantamiseksi työpajoille.
Yhteistyötä te-palveluihin tiivis-
tettiin järjestämällä säännöllisiä
palavereja kuukausittain. Lisäksi
järjestettiin työpajainfoja yhteis-
työssä te-palveluiden kanssa.
Kaikki infossa käyneet työpaja-

toiminnasta kiinnostuneet nuo-
ret kutsuttiin haastatteluun työ-
pajalle ja he aloittivat pajajakson
niin pian, kuin se oli sopimusten
teon puitteissa mahdollista. Ko-
kemukset infotilaisuuksista oli-
vat hyviä kaikille osapuolille; niin
te-palveluiden henkilökunnalle,
nuorille kuin pajan henkilöstölle.

Myös yhteydenpitoa kaupungin
työllisyyspalveluihin ja työttömi-
en terveydenhuoltoon tiivistet-
tiin. Työllisyyspalveluiden kans-
sa selvitetään nuoren jatkopol-
kuja kaupungin muihin yksiköi-
hin.

Terveydenhuollon työttömien
terveydenhoitajan kanssa on
pohdittu, minkälaisista työpajal-
la kirjoitetuista työkyvyn havain-
noista tai lausunnoista on ter-
veydenhuollossa eniten hyötyä
selvitettäessä nuoren toiminta-
kykyä.

Lisäksi valmistauduttiin opinnol-
listamisen ja Valovalmennuksen
käyttöönottoon pajalla. Valmis-
teluihin on kuulunut eri tutkin-
nonosioiden avaamisia sekä Va-
tin käyttöön perehtymistä tut-
kinnonosioissa ja osaamistodis-
tuksen kirjoittamisessa.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
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Etsivä nuorisotyö on ollut vuo-
den 2018 aikana aktiivisessa yh-
teydessä 168 nuoreen, joista 80
aloitti työskentelyn työntekijöi-
den kanssa. Yksilötapaamisten
lisäksi etsivä työ järjesti viikoit-
tain kahvila toimintaa, jonne
asiakkaat saavat vapaasti tulla
tapaamaan niin etsiviä, kuin
muita nuoria. Kahvilan lisäksi
kerran viikossa järjestetään lau-
tapeli-ilta sekä lady’s cafe. Lauta-
peli-iltaan olivat kaikki yli-18
vuotiaat tervetulleita ja pelaile-
maan eri pelejä. Lady’s cafe oli yli
18 –vuotiaiden nuorten naisten
oma kahvila. Etsivän työn ”bändi
kämppä” on myös ahkerassa
käytössä ja tarvittaessa tähän
liittyen saa oivaa opastusta etsi-
viltä.

Etsivä nuorisotyöonmyös aktiivi-
sesti jalkautunut ja tiiviissä yh-
teystyössä niin työpaja torpan,
Koulutuskeskus Salpauksen, so-
siaalihuollon ja TE-toimiston
kanssa. Etsivät nuorisotyönteki-
jät ovatmyösmukana puolustus-
voimien kutsunnoissa, joissa
etsivät pääsevät aktiiviseen yh-
teyteen 150 nuoreen kahden
päivän aikana.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Skeletors 327
Lady’s cafe 106
Etsivä cafe 276
Yhteensä 709

Kävijämäärät etsivän nuorisotyön vertaistukiryhmissä
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Nuorisotila Pleissi

Nuorisotila Pleissi toimi vuonna
2018 väistötilassa vanhalla Oi-
keustalolla osoitteessa Lampika-
tu 16.

Yli 13-vuotiaille Pleissi oli kevääl-
lä auki ma, ti & ke kello 14-20,
perjantaisin kello 15-22 sekä
sunnuntaisin kello 16-20.

Syksyllä nuoret pohtivat, että vii-
konloppu aukiololle ei ole enää
tarvetta ja perjantaisin Pleissi
voisi ennemmin auteta jo kah-
delta ja mennä aikaisemmin
kiinni. Täten Pleissi oli syksyllä
auki ma, ti, ke & pe 14-20.

Kävijämäärä:

Minipleissi

Pleissi oli auki 3-6 luokkalaisille
(minipleissi) torstaisin klo 13-17,
samaan aikaan toimi myös väli-
palakerho nuorisotilan yläker-
rassa.

Kävijämäärä:

NUORISOTILAT

Keväällä 2161
Syksyllä 3072
Yhteensä 5233

Keväällä 348
Syksyllä 1116
Yhteensä 1464

Pleissin ystävänpäivä
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Kirkonkylän nuorisotila

Kirkkis on Kirkonkylän koulun
yhteydessä toimiva Nuorisopal-
veluiden toimipiste. Kirkkis on
avoinna kolmena päivänä viikos-
sa ma, ke ja to ja se on suunnat-
tu 3.-6. luokkalaisille. Koululais-
ten onkin helppo tulla Kirkkik-
seen, välimatka ei ainakaan ole
rasite!

Kirkkiksessä voi pelata eri lauta-
ja korttipelejä, biljardia, piirtää,
askarrella, pelata futista, kirk-
kistä, hippaa, läksyjä jne. tai olla
tekemättä yhtään mitään! Keski-
viikkoisin on Kirkonkylän liikun-
tahallilta varattu kirkkisläisille
höntsäilyvuoro, torstaisin on lei-
vottu ja maanantaipäivät on py-
ritty menemään olosuhteiden
mukaan ulos, edes hetkeksi.

Kirkkiksellä käynti on maksuton-
ta, ns. nuorten vapaa-aikaa ja
siellä on aina aukiolo aikoina
nuoriso-ohjaaja paikalla.

Kävijämäärä:

Vierumäki

Nuorisotilatoiminta aloitettiin
myös Vierumäellä vuoden 2018
puolella. Tilatoimintaa oli tiistai-
sin klo17-20 Vierumäen palota-
lolla yli 5 luokkalaisille.

Kävijöitä syksyn aikana 35.

Kevät 672
Syksy 540

Yhteensä 1212
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Vierumäen toimintakerho

Kerran viikossa kokoontui Vieru-
mäen monitoimikerho pääosin
liikuntasalissa. Toiminta sisälsi
liikuntaa sekä askartelua. Kävi-
jöinä Vierumäen alakouluikäiset
oppilaat.

Kävijämäärä:

HARRASTEKERHOT

Kevät 210
Syksy 163

Yhteensä 373

Kevät 121
Syksy 180

Yhteensä 301

Parkour kerho

Kerran viikossa kokoontui
Parkour- kerho Jyrängön kou-
lun liikuntasalissa. Keväällä
toimintaa oli erikseen 7-10
vuotiaille ja 11-15 vuotiaille.
Syksyllä ryhmät yhdistettiin
niin, että kaikki 7-17 vuotiaat
olivat tervetulleita kerhoon.
Toimintaa maanantaisin klo
16-17.30.

Kävijämäärä:

Viikoittaisessa toiminnassa yh-
teensä 9320 kävijää.

MiniPleissin välipalakerho

Minipleissin välipalakerhossa
kävijät valmistivat ohjatusti ter-
veellisiä välipaloja toimien yh-
teistyössä toisten kanssa. Väli-
palakerho toimi samaan aikaan
minipleissin kanssa.

Kävijämäärä syksyllä 702
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Nuorisotyöntekijä ei ole enää
osatoteuttaja ja vierailija koulus-
sa, vaan yksi tunnustettu ja tun-
nistettu työntekijä, joka on tärkeä
osa koulun moniammatillista
työryhmää.

Lyseonmäen koululla järjestettiin
paljon ryhmäytyksiä oppilaille
erilaisista luokan konflikteista
johtuen luokanvalvojien toivees-
ta.

Kohtaamisia ryhmäytyksien yh-
teydessä:

Pistetoiminta

Nuorisopalvelut järjestivät yh-
teistyössä seurakuntien kanssa
välituntitoimintaa Lyseonmäen
koululla torstain kolmella välitun-
nilla kello 9.35-10, 10.45-11.15,
11.45-12.15. Pisteessä on viikoit-
tain kävijöitä noin 40-70.

Yhteensä 1500

Koulunuorisotyössä 5450 koh-
taamista.

Keväällä 1172
Syksyllä 558
Yhteensä 1730

Alakoululaisille pidettiin paljon
ryhmäytymisiä ja erilaisia kasva-
tusoppitunteja opettajien sekä
lasten toiveiden mukaisesti
ryhmän haasteisiin liittyen.

Kohtaamisia ryhmäytymisien
ja oppituntein yhteydessä:

KOULUNUORISOTYÖ

Keväällä 1710
Syksyllä 500
Yhteensä 2220



Saksalan Seikkailukeskus on Heinolan nuorisopalveluiden ylläpitämä
alue, jossa on tilat erilaiseen leiri- ja seikkailutoimintaan. Keskuksessa
on muun muassa valmiudet uimiseen Valkjärven rannassa, melonta-
retkiin, vaelluksiin ja muihin harjoitteisiin esimerkiksi köysiradalla.
Kesäaikaiseen majoitukseen on myös tarjolla mökkejä, ja saunoa voi
vuoden ympäri niin päärakennuksessa, kun järven rannalla ranta-
saunassa.

Kävijät 2018 2017 2016
Heinolalaiset 2652 2760 2513

Muut 503 449 757

Yhteensä 3155 3209 3270

Vuonna 2018 yhteensä 3155 kävijää.

SAKSALAN SEIKKAILUKESKUS

13

Talvilomaleiri

Syyslomaleiri
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Skeittihallin toiminta jatkui 2018
vuoden Nuorisopalveluiden alai-
suudessa. Käyttöaste oli erityisen
hyvä uudemman harrastusmuo-
don skuuttaamisen ansiosta,
skeittausta unohtamatta. Skeit-
taajat ja skuuttaajat toimivat hal-
lilla edelleen hyvässä yhteisym-
märryksessä. Uudet temput
opetetaan muille, niin kuin se täl-
laisissa ns. ”kaverilajeissa” onkin
tapana. Omia avaimia hallille on
jaettu 24 kpl harrastajien
käyttöön, varsinkin skuuttaajat
ovat niin nuoria, että vanhemmat
ovat kuitanneet heille avaimet ja
samalla ovat osittain sitoutuneet
seuraamaan hallin ”meininkiä”.
Lisäksi hallin avaimia voi käydä
lainaamassa päivä- / iltakohtai-
sesti Pleissin aukioloaikojen yh-
teydessä kun palauttaa avaimet
saman päivän aikana Pleissille.
Vastuu hallin käytöstä on harras-
tajilla, joita on toivottu pitämään
tila siistinä laittamalla roskat ros-

kikseen ja sen täyttyessä siirtä-
mällä roskat kaupungin isoon
roskikseen Palotalon seinustalla.
Lisäksi olemme edellyttäneet,
että meille ilmoitetaan ilkivallasta
ja ulkopuolisista, jotka haittaavat
ja häiritsevät hallin skeittaus- ja
skuuttaustoimintaa. Halli oli sul-
jettuna 4.10.2018-15.11.2018 vä-
lisen ajan, ilkivallan sekä hallin
kunnostustöiden vuoksi. Hallin
sähköistystä parannettiin. Läm-
mitys asennettiin toimimaan kel-
lon mukaan, jolloin se lämpenee
klo 9-21.00 ja kytkeytyy yöksi
pois. Lisäksi on asennettu hämä-
räkytkimellä toimivia ulkovaloja.
Myös hallin perussiivous toteu-
tettiin nuorisopalveluiden ja työ-
paja Torpan nuorten toimesta.

Skeittihallilla ei ole kävijälaskuria,
joten kävijämäärää ei voida to-
dentaa.

SKEITTIHALLI



Vapaus on vastuuta
(viikot 4 ja 5)

Nuorisopalvelut järjestivät yh-
teistyössä kirjaston, poliisin ja
Lyseonmäen yläkoulun kanssa
9.-luokkalaisille Vapaus on vas-
tuuta-tapahtuman, jossa oppi-
laat pääsivät kokemaan ja teke-
mään valintoja ja kuulemaan nii-
den seurauksista. Osallistuneita
yhteensä 180.

Talvilomaleiri
(26.2-28.2.18)

Saksalan seikkailukeskuksessa
3-6-luokkalaisille, osallistujia 20.

Retki trampoliinipuistoon (1.3)
osallistujia 12

9-luokkalaisten työhaastattelut
(12.-15.3.)

Yhteistyössä Lyseonmäen kou-
lun ja erityisesti äidinkielen ja yh-
teiskuntaopin opettajien kanssa
järjestetty työpaikkahakemus
projekti 9.-luokan oppilaat teki-
vät koulussa työhakemukset ole-
massa oleviin työpaikkoihin yh-
teistyössä opettajien kanssa.
Hakemuksien valmistuttua nuo-
risopalveluiden henkilöstö haas-
tatteli kaikki hakemuksensa jät-
täneet puolen tunnin haastatte-

lulla, josta puolet käytettiin varsi-
naiseen haastatteluun ja puolet
haastattelun palautteeseen. O-
sallistujia yhteensä 180.

Valintojenvirta
(17.-19.4.)

Valintojen virta eli päihdevalis-
tusrata järjestettiin yhteistyössä
seurakunnan, hammashoidon
sekä terveydenhoitajien kanssa.
Valintojen virta järjestettiin kai-
kille 6-luokkalaisille. Osallistujia
yhteensä 200.

Tulevien seiskojen ryhmäytyk-
set (30.-31.5.)

Tuleville seiskoille järjestettiin
keväällä kaksi ryhmäytymispäi-
vää. Toinen Lyseonmäen koulul-
la ja toinen Kirkonkylän liikunta-
hallilla. Päivien aikana oppilaat
pääsivät tutustumaan tuleviin
luokkakavereihin sekä uusiin o-
pettajiin toiminnallisten tehtävi-
en, pelien ja leikkien kautta.
Osallistujia yhteensä kahdessa
tapahtumassa 400.

Koulun päättäjäislauantaina
(2.6.) monialainen ammattilais-
joukko teltan kanssa vesipulloja
ja turvaa jakamassa rantapuis-
tossa.

TAPAHTUMAT JA MUU JÄRJESTETTY
TOIMINTA

15
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Bändiklinikka
(6.-8.6.), osallistujia 8.

Päiväleiri I
(4,-8.6.), osallistujia 12

Päiväleiri II
(11.-15.6.) osallistujia 19

Päiväleiri III
(18.-22.6.), osallistujia 15

Seikkailuleiri I
(18.-22.6.) Saksalan
seikkailukeskuksessa, osallistujia
24.

Seikkailuleiri II
(25.-28.6.) Saksalan
seikkailukeskuksessa, osallistujia
19

Kesäpäivät Kaivannon rannassa
(4.-5.7.), osallistujia 15.

Koiraleiri
(6.-9.8.) Saksalan
seikkailukeskuksessa,
osallistujia 9.

Hobbymessut
(26.8.) yhteistyössä liikunta- ja
kulttuuripalveluiden kanssa,
osallistujia n. 1000

7-leirit
(21.-29.8.)

7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät
järjestettiin yhteistyössä koulun
ja seurakunnan kanssa Saksalan
seikkailukeskuksessa. Päivien ta-
voitteena oli saada hyvä alku

Talvilomaleirillä



luokan yhteishengelle yläkoulun
alkaessa sekä lisätä yhteistyötä
opettajien ja nuorisotyöntekijöi-
den ym. tahojen kesken. Päivillä
nuorisopalvelut pääsevät tutus-
tumaan kerralla koko ikäluok-
kaan. Tänä vuonna lisäyksenä
nuorisopalvelut jatkoivat 7-
leirien teemalla vielä yhden op-
pitunnin verran koululla.
Osallistuja yhteensä 390.

Kasivaellus
(3.-19.9.)

Heinolan 8.-luokkalaisille järjes-
tettiin kasivaellus, jossa luokat
vaelsivat Saksalan seikkailukes-
kuksen eräteillä. Reitin varteen
kuului mm. seikkailuharjoittei-
den ja vesistön ylityksiä lautalla.
Kasivaelluksella pyritään vahvis-
tamaan luokan yhtenäisyyttä yh-
teisellä kokemuksella. Kasivael-
luksen jälkeen nuorisopalvelut
järjestivät vielä purkutunnit
koululla, jossa päästiin yhdessä
käsittelemään, miten päivä sujui.
Osallistuja yhteensä 800.

Syyslomaleiri
(22.-24.10.)

Saksalan seikkailukeskuksessa
3-6-luokkalaisille, osallistujia 20.

Paintball leiri
(24.-25.10.)

Saksalan seikkailukeskuksessa
yli 13-vuotiaille, osallistujia 13.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti
(20.11.)

Valtuustosalissa, osallistujia 60.

Nordic game party
(23.-25.11.)

Lyseonmäen koululla,
osallistujia 400

Tapahtumissa ja toimintavii-
koissa yhteensä 3796 osallistu-
jaa.

17

PäiväleiriKesäpäivä
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NUORTEN OSALLISUUS JA
VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

Heinolan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on nuorten
vaikuttamiskanava. Kuntia vel-
voittaa lakiin kirjattu lasten ja
nuorten kuulemisvelvollisuus
heitä koskevissa asioissa. Nuori-
sovaltuusto sai vuonna 2018
muutamia uusia jäseniä ja osa
vanhoista jäsenistä jättäytyi
taka-alalle. Nuorisovaltuustossa
oli vuoden 2018 lopulla 11
jäsentä. Nuorisovaltuuston oh-
jaajana toimii nuoriso-ohjaaja
Jenna Sinivaara.

Nuorisovaltuusto kokoontui vuo-
den 2018 aikana 12 kertaa. Nuo-
risovaltuuston edustajat osallis-
tuivat 8 kertaa lautakunnan
kokouksiin. Nuorisovaltuuston
jäsenet osallistuivat myös valta-
kunnallisiin tapahtumiin ja kou-
lutuksiin.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti

Heinolan kymmenes lapsi- ja
nuorisoparlamentti järjestettiin
20.11.2018 Valtuustosalissa.

Koulujen oppilaskuntien ja nuo-
risovaltuuston edustajat toivat
parlamenttitilaisuudessa tietoa
mitä Heinolassa on hyvin ja mitä
tulisi kehittää.

Koululaisten mielestä Heinolas-
sa hyvin on muun muassa; har-
rastusmahdollisuudet, kaunis
luonto, hyvä ruoka ja hyvät ur-
heilupaikat.

Koululaisten mielestä Heinolas-
sa tulisi kehittää muun muassa;
leikkipuistojen ja teiden kuntoa,
uusien koulujen rakentamisno-
peutta, lisää liikuntatiloja ja oppi-
lashuoltoryhmien resursseja.

Pleissin talokokoukset

Pleissillä pidettiin vuonna 2018 4
talokokousta. Talokokouksissa
keskusteltiin nuorisotilan kävijöi-
den kanssa muunmuassa aukio-
loajoista, tapahtumista ja nuori-
sotilan sisustuksesta. Taloko-
kouksien ideana on kuulla ja ot-
taa nuoria mukaan heitä koske-
vien asioidenpäätöksentekoon.

Minipleissin talokokous pidetiin
syksyllä toistamiseen ja lasten
toiveiden mukaisesti jatkoa on
tulossa.



Nuorisopalvelut antoivat yleisavustusta seitsemälle nuorisotyötä te-
kevälle järjestölle yhteensä 7850 €. Leiri-, retki, koulutus- ja kohdea-
vustusta jaettiin viiteen kohteeseen yhteensä 1828,67 € tositteiden
mukaan.

Yhteensä avustuksia jaettiin vuonna 2018: 9678,67 €

NUORISOTYÖN AVUSTAMINEN

19

Nuva



20

Alkava vuosi muuttaa nuorisopalveluiden organisoitumista, koska
työpajatoiminta siirtyy 1.7.2019 alkaen elinvoimapalveluiden alaisuu-
teen. Uusien nuorisotilojen rakentaminen lukion yhteyteen alkaa ja
uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuonna 2021. Koulunuorisotyö
lohkaisee yhä suuremman osan ohjaajien työpanoksesta, koska nuo-
risotyötä kannattaa suunnata sinne, missä nuoret apua ja nuoriso-
työtä tarvitsevat. Etsivä nuorisotyö osallistuumyös yläkoulun nuorten
tukemiseen. Nuorten osallisuutta lisätään toiminnan suunnittelussa
ja järjestämisessä.

Yhdistysten säännöt yhtenäistyivät ja pääpaino avustusten jaossa on
vuosiavustuksessa. Vuosiavustuksen lisäksi jaetaan vain kohdeavus-
tusta.

Nuorisotyö pystyy nopeasti reagoimaan yhteistyöverkoston kautta
tietoon tuleviin nuorten tarpeisiin ja siksi sen rooli kasvaa.

TULEVAISUUS


