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Katsaus vuoteen 2021
Heinolan kaupungin Nuorisopalvelut vastaa etsivästä nuorisotyöstä, koulu-
nuorisotyöstä, jalkautuvasta nuorisotyöstä, Skeittihallista, Seikkailukeskus
Saksalasta sekä nuorisotila Pleissin toiminnasta.

Nuorisopalvelut kuuluvat Hyvinvoinnin toimialaan ja muodostavat yhdessä
liikunnan, museon ja kirjaston kanssa Virikkeellinen elämä - palvelualueen.

Vuoden 2021 oli poikkeusaikojen vuosi korona pandemian yhä vaikuttaessa
arkeemme. Lisäksi kesän aikana toimitilat vaihtuivat lampikadulla toisiin, lu-
kion yhteyteen.

Bänditoimintaan saatiin maahertan entisen päiväkodin tilat osin käyttöön.
Tila toimii luovan toiminnan tilana, jossa on bänditoiminnan lisäksi eri jär-
jestöjen toimintaa.

Saksalan seikkailukeskuksen käyttö väheni hieman poikkeusolojen aikana,
mutta lomien leirit päästiin siellä järjestämään runsaalla osanottajakunnalla.

Heinolan harrastemalli vahvistui yläkoululaisten toiminnalla syksyllä 2021.

Kulttuuripolku, joka on koko kaupungin yhteinen toimintamallin toiminnot
toteutettiin poikkeusolojen turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Kulttuuripo-
lulla taataan kulttuurin tarjoaminen tasapuolisesti kaikkien luokka-asteiden
oppilaille. Nuorisopalvelut koordinoivat kulttuuripolun toteutusta ja toteut-
tavat rytmipajoja kolmannen luokan oppilaille.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti keräsi laajan kuulija kunnan teamsiin. Lasten –
ja nuorten ideoita ja kehittämiskohteita viedään teknisen – ja hyvinvointilau-
takunnan kautta eteenpäin.
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Nuorisopalveluiden henkilökunta

Palvelualuejohtaja,
Virikkeellinen elämä Anne Hottola

Nuoriso-ohjaaja Jukka Venemies

Nuoriso-ohjaaja Jenna Sinivaara (työvapaalla)

Nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen (31.10.2021 asti)

Nuoriso-ohjaaja Hanna Tuomikoski

Etsivä nuorisotyöntekijä Kalle Ylönen

Nuoriso-ohjaajaopiskelija Leevi Luoto

Nuoriso-ohjaaja Jere Koponen (koulunuorisotyön hankkeessa)

Nuoriso-ohjaaja Saara Pääkkönen (sijainen)

Etsivä nuorisotyöntekijä Otto Lahtinen (26.7.2021 alkaen)

Etsivä nuorisotyöntekijä Piritta Sorri (1.2.-1.11.2021)

Etsivä nuorisotyöntekijä Carla Kalliolahti (7.12.2021 alkaen)

Nuoriso-ohjaaja Mimmi Koskela (2.8.2021 alkaen)

Yhteisöohjaaja Tiina Ollikainen (9.11.2021 alkaen)

Kesäksi 2021 palkattiin kolme koulunkäynninavustajaa leiritoimintaan.
Lisäksi valittiin kuusi kesätyöntekijää leiritoimintaan apuohjaajaksi.
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Nuorisopalveluiden tehtävä ja budjetti

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 kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja
tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan jär-
jestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Heinolan nuorisopalveluiden kokonaisbudjetti vuonna 2021 oli
nettona 424.000 €.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on ollut vuoden 2021 aikana yhteydessä n.90 nuoreen,
joista n.70 aloitti työskentelyn työntekijöiden kanssa. Yksilötapaamisten
lisäksi etsivä työ järjesti viikoittain omaa Etsivä café -kahvilatoimintaa, jossa
nuoret pääsivät tapaamaan työntekijöitä ilman ajanvarausta. Kahvilan lisäksi
ryhmätoimintoina ovat olleet lautapeli-kerho Heinola Skeletors, johon kaikki
yli 18 -vuotiaat pelailusta kiinnostuneet olivat tervetulleita, nuorille naisille
suunnattu Lady´s Cafe, ammattikoululla opiskelijoille järjestetty after
school-toiminta sekä lukiolla järjestettävä lukio café -kahvila.

Etsivällä työllä on myös käytössään soittamiseen tarkoitettu tila, joka on ol-
lut useamman nuoren käytössä. Soittamiseen on myös tarvittaessa saanut
opastusta.

Koronan rajoittaessa kokoontumisia on etsivää nuorisotyötä on tehty etäyh-
teyksillä, soittamalla, viesteillä ja discordiin luodulla etsivän nuorisotyön
alustalla.

Etsivä nuorisotyö on myös tiiviissä yhteistyössä Työpaja Torpan, Koulutus-
keskus Salpauksen, sosiaalitoimen, TE-toimiston, asumispalveluiden sekä
mielenterveyspalveluiden kanssa. Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittavat kut-
sunnoissa n. 150 nuorta.
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Nuorisotilat

Nuorisotila Pleissi

Kesällä 2021 tapahtui Pleissin osoitteenvaihdos uuden Lukion yhteyteen.
Muutto suoritettiin yhteistyössä Nuorisopalveluiden kesätyöntekijöiden
kanssa.

Uudet tilat avattiin nuorille koululukuvuoden alkamisen yhteydessä Elokuus-
sa ja tilat muokattiin syksyn mittaan kaikille mieluisiksi. Nuoret ovat olleet
erittäin tyytyväisiä uusiin tiloihin.

Pleissi on keskustan nuorisotila, joka on yli 13 vuotiaille avoinna neljänä
päivänä viikossa ma-ke ja pe. Toiminta on avointa nuorisotila toimintaa.

Pleissi oli auki ma, ti, ke & pe 14-20 13-17 vuotiaille.

Pleissi oli auki 3-6 luokkalaisille (minipleissi) torstaisin klo 13-17.

Lauantai aukioloajat olivat 30.1., 27.2., 27.3., 1.5. ja 25.9.

Syksyn ajaksi lauantai aukioloaikoja ei pidetty henkilöstövajauksen takia.

Nuortentila Breikki Lyseonmäen koululla

Breikki on matalan kynnyksen tila, jonne oppilas voi tulla omatoimisesti tai
koulun aikuisen ohjaamana. Breikissä tehdään yksilö- ja pienryhmätyösken-
telyä, ryhmäytyksiä ja avointa välituntitoimintaa. Koronarajoitusten vuoksi
Breikin välituntitoimintaan voi osallistua enintään 10 oppilasta kerrallaan.

Oppilaan voi ohjata Breikkiin, mikäli oppitunnilla oleminen ei onnistu tai
nuorella on huolia, joista haluaa keskustella nuoriso-ohjaajan kanssa. Nuor-
tentila Breikin kalustoon kuuluu valokuvastudio ja videokamera, jotka ovat
nuorten käytössä. Breikissä tehdään valokuva- ja videotyöskentelyä yksilö- ja
ryhmätoimintana. Nuoret pääsevät halutessaan kokeilemaan myös valoku-
vien editointia.

Nuorisotilatoimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 5146 kävijää
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Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyötä tehtiin ala-asteella, ylä-asteella ja toisella asteella ja
koulutuskeskus Salpauksessa. Nuoriso-ohjaajat ovat läsnä koulun arjessa ja
edistävät kouluilla yhteisöllisyyttä mm. ryhmäytymisen keinoin. Toiminnan
tarkoitus on tuoda läsnäoleva aikuinen koulun arkeen. Oppilaat voivat ma-
talla kynnyksellä tullaa juttelemaan nuoriso-ohjaajalle mieltä askarruttavista
asioista.

Nuorisotyötä kouluilla ovat vuoden 2021 aika tehneet Jere Koponen
(Myllyojan, Jyrängön ja Vierumäen koulut), Hanna Hakulinen ja Mimmi Kos-
kela (Lyseonmäen koulu).

Kevään ajan Salpauksessa koulunuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kokonai-
suutta veti Saara Pääkkönen ja syksyn osalta Otto Lahtinen.

Alakoulun koulunuorisotyö

Koulunuorisotyötä alakouluissa on toteutettu keväällä sekä syksyllä eri oh-
jaajien toimesta. Alakouluilla vuonna 2021 koulunuorisotyötä tekivät Jere Ko-
ponen (Sinilähteen koulu, Vierumäen koulu sekä Jyrängön koulu) ja Koulu-
nuorisotyötä Kirkonkylässä aloitteli Saara Pääkkönen.

Koulunuorisotyö alakouluilla sisältää lukuisia erilaisia ryhmätoimintoja niin
pienryhmissä, kun kokonaisten luokkien kanssa. Luokkien ryhmäyttäminen,
kaveritaitojen kehittäminen toiminnallisin menetelmin, tunnetaitojen tree-
naaminen sekä yhteystyön ja työrauhan kehittäminen ovat suuressa roolissa
alakoulujen nuorisotyöntekijän järjestämässä ryhmätyöskentelyssä. Alakou-
lujen nuorisotyöhön kuuluu myös erilaiset välituntitoiminnot koulunuoriso-
työntekijän sekä lasten ohjaamana. Lisäksi vuoden 2021 aikana koulunuori-
sotyö on ollut yhdellä koululla mukana kiusaamisen vastaisen mallin ke-
hittämisessä ja uutena yhteistyönä yhdessä alakoulussa koulunuorisotyö
aloitti yhteistoiminnan yhteisöpedagogin kanssa koulun arjessa.
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Yläkoulun koulunuorisotyö

Lyseonmäen koululla työskenteli yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen
nuorisotyöntekijä. Elokuussa 2021 saatiin lisäksi myös toinen kokoaikainen
nuorisotyöntekijä lukuvuodeksi 2021-22.

Yläkoululla toimiva nuortentila Breikki on matalan kynnyksen paikka, jonne
oppilas voi tulla omatoimisesti tai koulun aikuisen ohjaamana. Breikin toi-
minta keskittyy koulun arjen ja oppilaan motivaatiota tukevaan yksilö- ja
pienryhmätyöskentelyyn.

Koulunuorisotyöntekijät kiertelevät myös koulun käytävillä ja auttavat akuu-
teissa tilanteissa koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijät tekevät luokkien
ryhmäytyksiä ja tiivistä yhteistyötä koulun opetushenkilöstön ja oppilashuol-
lon kanssa.

Breikin toimintaan sisältyi myös monenlaista mediatyöskentelyä. Nuorten
kanssa koostettiin Päästä mut lentoon- koulukokemusprojekti, johon kuvat-
tiin video ja kirjoitettiin kirja viiden nuoren kanssa. Yläkoulun koulunuoriso-
työssä toteutettiin myös yhteistyössä Heinolan nuorisovaltuuston kanssa
dokumentti Sata säröä sielussa, joka käsittelee kiusaamista kokemustarinoi-
den avulla. Kolme oppilasta toteutti koulunuorisotyön projektina myös graf-
fitimaalauksen alikulkuun helsinkiläisen graffitimaalaajan avustuksella.

Yläkoulun koulunuorisotyön yksi suosituimmista työskentelymuodoista oli
sosiaalipedagoginen Voimauttavan valokuvan menetelmä, jota hyödynnettiin
oppilaiden yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Voimauttavan valokuvan työsken-
telyyn osallistui vuoden 2021 aikana n. 30 nuorta.

Yläkoulun koulunuorisotyössä oli vuoden aikana kolme jopo-oppilasta työ-
jaksolla ja kaksi Koulutuskeskus Salpauksen media-alan opiskelijaa koulu-
tussopimuksella.
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Toisen asteen koulunuorisotyö

Toisen asteen koulunuorisotyö Koulutuskeskus Salpauksessa Heinolassa al-
koi 7.9.2020 yhden nuorisotyöntekijän 50% työpanoksella (toinen 50% et-
sivässä nuorisotyössä). Vuoden viimeisiin kuukausiin sisältyi enimmäkseen
toiminnan kehittämistä, ideointia, toteuttamista sekä koulunuorisotyön
markkinointia Salpauksen henkilöstölle. Vierailut ryhmissä sekä kierrokset
koulun käytävillä on auttanut saamaan koulunuorisotyötä tunnetuksi opiske-
lijoille ja kiireettömiä kohtaamisia tapahtuukin joka päivä. Oman työpisteen
saaminen koulun tiloista helpotti työn toteuttamista sekä antoi mahdolli-
suuden tavata nuoria rauhassa, ilman häiriötekijöitä. Työhuone toimii myös
opiskelijoiden ajanviettotilana taukojen ajan, jolloin voi esimerkiksi pelailla
lautapelejä tai muuten vaan jutella päivän polttavista aiheista. Koulunuoriso-
työntekijä osallistui pyydettäessä hyvinvointiryhmän palavereihin sekä mui-
hin opiskelijoita koskettaviin tapaamisiin. Tapaamme viikoittain koulukuraat-
torin sekä terveydenhoitajan kesken. Koulunuorisotyöntekijä on mukana
myös Salpauksen Tutor- toiminnassa.

Lukiolla käynnistyi syksyllä lukiokahvila ma-to iltapäivisin ruokavälitunnilla.
Lukion oppilailla on tuolloin mahdollisuus tavata etsivää nuorisotyöntekijää
sekä pelata nuorisotilan pelejä.

Pistetoiminta

Piste!-toiminta on koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa, joka tapahtuu vä-
lituntisin. Toiminta sisältää mm. kisoja, infoja ja visailuja. Järjestäjinä toimi-
vat nuoriso-ohjaajat yhteistyökumppaneiden kanssa. Lyseonmäen koululla
toimintaa on torstaisin välituntisin. Joulukuun 2020 piste toiminta keskey-
tettiin ja siirryttiin jalkautuvaan malliin nuorten pariin neljän ohjaajana voi-
min. Kohtaamiset tapahtuivat koulun käytävillä.

Koulunuorisotyö kohtasi vuoden 2021 aikana 8687 nuorta.
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Jalkautuva nuorisotyö

Koulun päättäjäisviikonloppuna järjestettiin katupäivystystä Erkka työryhmän
kanssa ja kohdattiin nuoria kadulla.

Jalkautuvaa nuorisotyötä tehtiin perjantai-iltaisin 30.4., 5.6., 17.9. ja 15.10.

Jalkautuva nuorisotyö kohtasi 357 nuorta.

Saksalan Seikkailukeskus

Saksalan Seikkailukeskus on Heinolan nuorisopalveluiden ylläpitämä alue,
jossa on tilat erilaiseen leiri- ja seikkailutoimintaan. Keskuksessa on muun
muassa valmiudet, leireilyyn, melontaretkiin, vaelluksiin ja muihin harjoittei-
siin esimerkiksi köysiradalla.

Kesäaikaiseen majoitukseen on myös tarjolla mökkejä, ja saunoa voi vuoden
ympäri niin päärakennuksessa, kun järven rannalla rantasaunassa.

Tämän vuoden 2021 kävijämäärä taas nousi pandemia rajoitusten helpot-
tuessa. Paikalliset asukkaat ovat jälleen löytäneet paikan, joka näkyy kä-
vijämäärissä.

Kävijät 2021 2020 2019 2018

Heinolalaiset 2083 1539 2634 2652

Muut 240 130 340 503

Yhteensä 2323 1669 2974 3155

Kävijämäärä Saksalan Seikkailukeskuksessa 2323
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Skeittihalli

Skeittihallin toiminta jatkui 2021. Käyttöaste oli erityisen hyvä pääasiassa
skeittaamisen ansiosta, skuuttaajien määrä vähentyi; suurin osa skuuttaajis-
ta siirtyi skeittaamiseen. Skeittaajat ja skuuttaajat toimivat hallilla edelleen
hyvässä yhteisymmärryksessä. Uudet temput opetetaan muille, yhteisiä jär-
jestyssääntöjä kunnioitetaan ja hallin siisteydestä osataan pitää oma-aloit-
teisesti huolta.

Hallin avaimia voi käydä lainaamassa päivä- / iltakohtaisesti Pleissin aukio-
loaikojen yhteydessä, kun palauttaa avaimet saman päivän aikana Pleissille.
Vastuu hallin käytöstä on harrastajilla, joita on toivottu pitämään tila siistinä
laittamalla roskat roskikseen ja sen täyttyessä siirtämällä roskat kaupungin
isoon roskikseen Palotalon seinustalla. Lisäksi olemme edellyttäneet, että
meille ilmoitetaan ilkivallasta ja ulkopuolisista, jotka haittaavat ja häiritsevät
hallin skeittaus- ja skuuttaustoimintaa.

Hallilla järjestettiin Skeittikurssit 20.1.-. 27.1. ja 3.2. sekä 28.4., 5.5. ja 12.5.
johon sisältyi aloittelijoiden ryhmä ja harrastajien ryhmä. Kurssi oli kol-
mipäiväinen ja PINNASkaten mestarillista ohjausta tunti per ryhmä. Kesällä
oli viikon kestävä skeittileiri 28.6.-2.7.2021 Ryhmät olivat täynnä ja kurssi sai
lähes ylistävän vastaanoton, joka mahdollisti kurssien suunnittelun myös
vuodelle 2022!

Skeittihallilla ei ole kävijälaskuria, joten kävijämäärää
ei voida todentaa.
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VSOP on vuosiluokkiin sitoutumaton pienryhmä oppilaille, joilla on suoritta-
mattomia opintoja ja joiden on vaikeaa tulla Lyseonmäen koulurakennuk-
seen. Ryhmä aloitti toimintansa marraskuussa. Ryhmä toimii vanhassa Maa-
herrankadun päiväkodissa osoitteessa Kirkkokatu 3. Tarharyhmässä toimii
erityisluokanopettaja ja yhteisöohjaaja työpari. Työpari tekee tiivistä yhteis-
työtä oppilaan ja huoltajan lisäksi koulun, nuoriso- ja sosiaalipalveluiden
kanssa. Oppilaiden tukipolut suunnitellaan yksilöllisesti. Ryhmän maksimi-
koko on kuusi oppilasta.

Koulua käydään luokkatilassa 5 arkipäivänä viikossa klo 8-15.30 välisenä ai-
kana. Tila on ollut erittäin toimiva ja käytännöllinen opetuksen näkökulmas-
ta. Oppilaat ovat viihtyneet tilassa ja sitoutuneet koulunkäyntiin. Erillinen
kulkureitti(portti) tilaan ja käytössä oleva luokkatila ovat osaltaan edistäneet
oppilaiden sitoutumista opintoihin. Sijainti erillään Lyseonmäen koulusta on
madaltanut oppilaiden kynnystä saapua ”kouluun”. Talossa on kotoisa ja
hyvä ilmapiiri. Tila on kokonaisuudessaan erittäin toimiva kohderyhmämme
pienryhmän näkökulmasta.

Maaliskuussa järjestetyn Bändileirin ansiosta
Nuorisopalveluille tarjottiin treenikämppä tilaa
bändeillä Luovan ja Kokeilevan Toiminnan Tar-
halta. Bändeissä soittavat nuoret omaksuivat ti-

lat nopeasti; alun kolmen kokoonpanon lisäksi
Tarhan bändikämpille on tullut paljon uusia soitta-

jia sekä jatkuvasti heidän muodostamia uusia ko-
koonpanoja.Bänditilojen käyttöaste on korkea ja päivittäistä.

Bänditiloissa järjestettiin kesän ja syksyn loma-aikoina Bändileirit
ja joulukuussa käyttäjien ja ohjaajien kesken pikkujoulut jossa kaikki

bändikämppien käyttäjät esiintyivät kokoonpanoillaan toisilleen.

Kävijämäärä bänditiloissa 447 käyttäjää.

Bänditilat

Tarharyhmä (VSOP opetus)
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Tapahtumat ja muu järjestetty toiminta

Talvilomaleiri (1.-4.3.2021) Saksalan seikkailukeskuksessa 5-7-luokkalaisille,
osallistujia 21.

9-luokkalaisten työhaastattelut teamsin välityksellä kohtasi 180 nuorta vii-
kolla 11.

Yhteistyössä Lyseonmäen koulun ja erityisesti äidinkielen ja yhteiskuntaopin
opettajien kanssa järjestetty työpaikkahakemus projekti 9.-luokan oppilaat
tekivät koulussa työhakemukset olemassa oleviin työpaikkoihin yhteistyössä
opettajien kanssa. Hakemuksien valmistuttua nuorisopalveluiden henkilöstö
haastatteli kaikki hakemuksensa jättäneet puolen tunnin haastattelulla, josta
puolet käytettiin varsinaiseen haastatteluun ja puolet haastattelun palaut-
teeseen. Osallistujia yhteensä 196.

Tulevien seiskojen ryhmäytyminen. Poikkeusolojen takia tulevien 7 luokka-
laisten ryhmäytyminen järjestettiin Teamsissä sekä uuteen kouluympä-
ristöön tutustuttiin seitsemän videon sarjalla Youtubessa. Videosarja näytet-
tiin kaikille Heinolan kuudesluokkalaisille. Videot sisälsivät tutustumista
koulun henkilökuntaan, opetustiloihin ja tietoja ensimmäisestä kou-
lupäivästä.

Videosarjan lisäksi kaikille uusille seiskaluokkalaisille järjestettiin uuden luo-
kan yhteinen tapaaminen Teamsissä. Verkon välityksellä he tapasivat uuden
luokkansa, uuden luokanvalvojan, tukioppilaita ja nuoriso-ohjaajan. Tunti
sisälsi tutustumista uusiin luokkalaisiin verkkoryhmäytymisen keinoin.

Päiväleiri I (7.-11.6.2021), osallistujia 15

Päiväleiri II (14.-18.6.2021) osallistujia 16

Päiväleiri III (21.-24.6.2021), osallistujia 12

Tiedeleiri 1 (7.-10.6.2021) osallistujia 10

Seikkailuleiri I (7.–10.6.) Saksalan seikkailukeskuksessa, osallistujia 29

Seikkailuleiri II (14.-17.6.2021) Saksalan seikkailukeskuksessa, osallistujia 28

Seikkailuleiri III (21.-24.6.2021) Saksalan Seikkailukeskuksessa, osallistujia 28

Bändileiri 28.6.-2.7.2021, Tarhalla, osallistujia 12
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Kesänuorten työllistäminen. Kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa järjestet-
tiin kaksi viikkoa kestäneitä kesätyömahdollisuuksia tuen tarpeessa oleville
nuorille. Nuorilla oli ohjaussuhde nuorisotyön nuoriso-ohjaajiin jo aikaisem-
min ja tuki jatkui kesätyön jälkeen. Kesätyö jakson aikana tehtiin koulukoke-
mus projektin tuotokset (video ja kuvakirja), tehtiin leirikeskuksen ja nuori-
sotilan pieniä korjaus- ja sisustustyötä sekä puutarhahoitoa. Nuoria yh-
teensä 12.

7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät järjestettiin yhteistyössä koulun ja seura-
kunnan kanssa Saksalan seikkailukeskuksessa. Päivien tavoitteena oli saada
hyvä alku luokan yhteishengelle yläkoulun alkaessa sekä lisätä yhteistyötä
opettajien ja nuorisotyöntekijöiden ym. tahojen kesken. Päivillä nuorisopal-
velut pääsevät tutustumaan kerralla koko ikäluokkaan. Osallistuja yhteensä
200.

Syyslomaleiri (25.-28.10.2021) Saksalan seikkailukeskuksessa 6-8-luokkalai-
sille, osallistujia 24

Bändileiri (25.-29.10.2021), osallistujia 12

Päiväleiri nuorisotila Pleissillä (25.-28.10.2021), osallistujia 10

Kulttuuripolun rytmipajat kolmannen luokan oppilaille Nuortentalolla mar-
ras-joulukuussa. Lähes kaikki Heinolan kolmasluokkalaiset osallistuivat ryt-
mipajoihin. Osa luokista ei osallistunut pajaan korona tilanteen takia. Osal-
listujia 150.

Digitaalinen nuorisotyö, tiedottaminen ja poikkeusajan nuorisotyössä 20 013
kohtaamista.

Kävijämäärä

Vuonna 2021 36 587

Vuonna 2020 24 508
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Nuorten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet

Heinolan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttamiskanava. Kuntia velvoittaa lakiin kir-
jattu lasten ja nuorten kuulemisvelvollisuus heitä koskevissa asioissa. Nuo-
risovaltuustossa oli vuoden 2021 lopulla 7 jäsentä. Nuorisovaltuuston ohjaa-
jana toimii nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen marraskuulle asti.

Nuorisovaltuuston kokouksien kävijämäärä 59 nuorta.

Pleissin talokokoukset

Pleissillä pidettiin vuonna 2021 kaksi talokokousta, keväällä ja syksyllä. Talo-
kokouksissa keskusteltiin nuorisotilan kävijöiden kanssa muun muassa au-
kioloajoista, tapahtumista ja nuorisotilan sisustuksesta. Talokokouksien
ideana on kuulla ja ottaa nuoria mukaan heitä koskevien asioidenpäätöksen-
tekoon. Pleissin käyttäjille teetettiin kaksi webropol kyselyä vuoden aikana.
Kokousten päätökset vaikuttivat mm. lauantain ja joululoman aukioloajoista.

Minipleissin talokokous pidetiin keväällä ja lasten toiveiden mukaisesti jat-
koa on tulossa.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti

Lapsi- ja nuorisoparlamentti (19.11.2021) Teamsissä. Osallistujia oli 60.
Lähetys tallennettiin ja sen voi katsoa myös jälkeenpäin.

Koulujen oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajat toivat parlamenttiti-
laisuudessa tietoa mitä Heinolassa on hyvin ja mitä tulisi kehittää.

Koululaisten mielestä Heinolassa hyvin on muun muassa; harrastusmahdol-
lisuudet, kaunis luonto, hyvä ruoka ja hyvät urheilupaikat.

Koululaisten mielestä Heinolassa tulisi kehittää muun muassa; leikkipuisto-
jen ja teiden kuntoa, uusien koulujen rakentamisnopeutta, lisää liikuntatiloja
ja kiusaamiseen puuttumista.



45. Kuinka kauan olet ollut nuorisotilatoiminnassa mukana? %

1 vuosi 44

2 vuotta 21

3 vuotta 12

4 vuotta 9

5 vuotta 4

6 vuotta 4

7 vuotta

8+ vuotta 6

47. Mikä sai sinut tulemaan nuorisotilalle ensimmäisen kerran? %

Nuorisotyöntenkekijä kertoi mahdollisuudesta koulullani 17

Kaveri houkutteli mukaan 59

Tunsin ohjaajan etukäteen 6

Olin nähnyt tiedotteen nuorisotilan toiminnasta 9

Joku muu, mikä? 9

Nuorisotyön avustaminen

Nuorisopalvelut antoivat yleisavustusta seitsemälle nuorisotyötä tekevälle
järjestölle yhteensä €. Kohdeavustusta jaettiin yhteensä 5376,85 € tosittei-
den mukaan.

Yhteensä avustuksia jaettiin vuonna 2021: 11.000 e.

Asiakaskysely 2021

Nuorille järjestettiin syksyllä 2021 kysely toiminnasta.
Vastaajia oli 68.
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Keskiarvo 1-5; 1=Täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä,

4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Vastaajia 68

48. Voin olla turvallisesti oma itseni nuorisotilalla 4,7

49. Nuorisotyöntekijät suhtautuvat mielipiteisiini vakavasti 4,6

50. Nuorisotyöntekijät ymmärtävät minua nuorisotilalla ollessani 4,6

51. Nuorisotyöntekijät rohkaisevat suunnittelemaan tai toteuttamaan toimintaa 4,5

52. Olen osallistunut toiminnan suunnitteluuna 3,4

53. Olen osallistunut toiminnan toteuttamiseen 3,3

54. Haluaisin osallistua enemmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 3,6

55. Nuorisotilalla tunnen kuuluvani porukkaan 4,4

56. Nuorisotilalla tapaan kavereitani 4,7

57. Nuorisotilalla voin löytää uusia kavereita 4,3

59. Minulla olisi vain vähän kavereita, jos en kävisi nuorisotalolla 2,0

60. Nuorisotalolla pätevät samat säännöt riippumatta siitä, ketkä ohjaajista ovat töissä 4,5

61. Nuorisotalolla on turvallinen ilmapiiri riippumatta sittä, ketkä ohjaajista ovat töissä 4,6

62. Luotan että minulle löytyy apua aikuisilta, jos tarvitsen sitä 4,6

63. Nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria reilusti 4,6

64. Nuorisotyöntekijät ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu 4,5

66. Tapaan muita nuorisotilan kävijöitä myös nuorisotilan ulkopuolella 3,9

67. Olen havainnut kiusaamista nuorisotilalla 1,7

68. Nuorisotilani on viihtyisä 4,5

69. Nuorisotilalla on riittävästi kivaa tekemistä 4,4

70. Nuorisotilani aukioloajat ovat sopivat 4,1

71. Nuorisotilan ilmapiiri on hyvä 4,5
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72. Koetko että sinua on kohdeltu epäreilusti nuorisotilalla %

En koe 94

Kyllä, muiden nuorten toimesta 3

Kyllä, nuorisotyöntekijän toimesta 3

Kyllä, sukupuolirooleihin liittyvien stereotypioiden johdosta

Kyllä, iästäni johtuen 1

Kyllä, etnisestä taustastani johtuen

Kyllä, uskonnostani johtuen 1

Kyllä, seksuaalisesta suuntautumisesta johtuen

Kyllä, vammastani johtuen

Kyllä, muusta syystä johtuen 3

Vastaajien määrä: 68, valittujen vastausten lukumäärä: 72




