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JOHDANTO

V

uosi 2020 säilyy ikimuistoisena varmasti kaikille ihmisille niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin globaalistikin. Globaali pandemia
määritti mahdollisuuksia tehdä perinteisellä tavalla nuorisotyötä
ja tavata työyhteisöissä nuoria, toisiamme ja verkostojen jäseniä. Oli siis
löydettävä uudenlaiset ja turvalliset tavat toistemme kohtaamiseen. Digikolmiloikkia ja hyppyjä tuntemattomaan tehtiin niin toiminto-, palvelu- kuin
yksilötasollakin.
Nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden ketteryydestä kertoo se, että pystyimme muuttamaan muutamissa päivissä toimintojamme digitaalisiksi
erilaisten alustojen avulla kuten: Discord, Zoom ja Teams. Näillä alustoilla
kohdattiin nuoria niin vapaa-ajalla kuin nuorten työpajojen fokuksessakin turvallisesti päivittäin. Nuorisopalvelut tarjosi mielekästä tekemistä
ja monipuolisia kohtaamisen tapoja epävarmassa ja pelottavassakin tilanteessa.
Digitaalisten alustojen lisäksi nuoria kohdattiin turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehtien yksilöllisesti, pienryhmissä ja jalkautuen nuorten
pariin. Jalkautumisia tehtiin turuille ja toreille, sinne missä nuoret kulloinkin liikkuivat. Useat työntekijät kokivat jalkautumisen mielekkäänä tapana
kohdata nuoria, osa työntekijöistä ottikin tämän työmuodon haltuunsa
hyvin lyhyessä ajassa.
Nuorisotyöntekijät osoittivat huikeaa venymistä, luovuutta ja rohkeutta pandemian kurittaessa työntekoa ja toimintojamme. Tämän toimintakertomuksen haastatteluosiossa kuvastuu hyvin nuorisotyöntekijöiden
monipuoliset osaamisen muodot ja luovuus vaikeina aikoina. Iso kiitos
ammattitaitoisille työntekijöillemme ja kollegoillemme niin paikallisesti
kuin valtakunnallisestikin! Valtakunnan tasolla erityiskiitos Kanuunalle
tuesta ja toinen toistemme jeesaamisesta haastavina aikoina.
Nuorisotyö on osoittanut muuntautumiskykynsä ja ketteryytensä toimia
myös hyvin vaikeissa tilanteissa. Tulevaisuuteen täytyy kuitenkin katsoa
positiivisin ja luottavaisin mielin. Mitä huikeaa keksitäänkään, kun kaikki
on taas mahdollista.
Jouni Kivilahti ja Susanna Ormaa-Perälä
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VUOSI
NUMEROINA
*tavoite

2020

212 443

4.7

136

/180*

Työllisyyspalveluita käyttävien
nuorten määrä

Palkkatuella työllistettyjen
nuorten määrä

/450*

4.7

/4.2*

32%

/50%*

Suunnitelmallisesti tuettujen
nuorten määrä

Asiakastyytyväisyyskyselyn ka.
erityistuetuista

Palkkatuella sijoittuneiden
nuorten määrä

Työllisyyspalveluita käyttävien
nuorten sijoittuminen

/200 000*

Osallistuja- ja asiakasmäärä

595

/4.1*

Asiakaspalautteiden ka.

Poikkeustilatiedottaminen (maaliskuu - joulukuu) = näyttökerrat 387 166
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634

/900*

31%

Jalkautuva nuorisotyö + poikkeustilan jalkautuminen = toimintakerrat 313,
toimintatunnit 917 ja kohdatut nuoret (osallistuja, kävijämäärä) 8 297
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HEI! ME MUUTETTIIN!
...JA MUUTUTTIIN!

LIIKKUVA YKSILÖVALMENNUS
Teksti: Riina Pulli

Teksti: Heidi Sihvonen ja Mirva Kallunki

V

uosi 2020 on ollut työpajaympäristössä tapahtumarikas, eikä suinkaan pelkästään
koronan tuomien muutosten takia. Vuosi
2020 jää mieleemme myös ajanjaksona, jona paitsi
suunniteltiin, rakennettiin ja varusteltiin uusia tiloja
myös roudattiin ja purettiin muuttolaatikoita ympäri
Lahtea. Tätä kirjoittaessa toimipisteitämme löytyy
neljästä eri paikasta aina Jokimaan yrityspuistosta
Vipusenkadun teollisuusalueelle, keskustaa unohtamatta. Tila-asiat ovatkin nyt lähes, mutta eivät ihan
”mintissä”: vuoden 2020 aikana etsittiin vielä vakinaisia tiloja muun muassa DraamaLaBille ja Lounaskahvilalle.
Muuttorumban ja koronan keskellä suunniteltiin
tiiviisti myös uutta toimintamallia. Suunnittelussa
huomioitiin monet tutut työpajatoiminnan peruselementit, mutta samalla toimintaa ryhdyttiin yhtenäistämään, tiivistämään ja tehostamaan. Vuonna
2020 aloitimme prosessien päivittämisen, oppilaitos- ja työelämäyhteistyön lisäämisen, uuden palvelun suunnittelun sekä toimialoilla tehtävän työn (valmennuksen) tarkastelun valmentajien osaamisen ja
opinnollistamisen kautta. Kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2021.
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Ulospäin uudistuminen on näkynyt esimerkiksi siinä, että olemme luopuneet työpaja-nimestä ja siirtyneet käyttämään Nuorten työllisyyspalvelut -nimeä.
Vuonna 2020 toimialojamme olivat Auto, Media,
Sisustus ja verhoilu, Puu- ja pintakäsittely, Remontointi ja kunnossapito, DraamaLaB, Projektistudio
sekä Starttivalmennus, joka siirtyi vahvistamaan
palveluamme syyskuussa 2020. Projektistudiolle
vuosi 2020 jää viimeiseksi kokonaiseksi toimintakaudeksi, päätös toiminnan lakkauttamisesta tehtiin
syksyllä 2020. Uudistuksista huolimatta emme ole
unohtaneet lakkautetun työpajan ideologista maailmaa, vaan pyrimme edelleen vahvistamaan valmentautujille suunnattuja palveluitamme.
Kaiken edellä mainitun lisäksi elettiin niin tavanomaista työarkea kuin käsidesin hajun, turvavälien
ja maskien pitämisen keskellä oli mahdollista. Vuoden myönteisiin asioihin kuuluivat myös etätyö ja
-valmennus, joihin teimme onnistuneen loikan lähes
yhdessä yössä! Vuotta 2020 leimanneista poikkeustilanteista huolimatta valmentautujamme saivat
työkokemusta, uusia taitoja ja polkuja elämässä
eteenpäin. Suurin kiitos tästä kuuluu henkilöstölle,
jolla riittää sinnikkyyttä, osaamista ja tahtoa ohjata
valmentautujia kohti uusia haasteita.

E

ri puolilla Lahtea sijaitsevien toimipisteiden
myötä yksilövalmennuksen toteuttaminen on
vaatinut entistä tarkempaa kalenterointia, jotta on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toisaalta
tämä on tuonut mukanaan työn tehostumista, kun
yrittää sijoittaa kokoukset, yksilöohjaukset ja palaverit tietyille päiville ja tiettyyn osoitteeseen, jottei
turhia aikaa vieviä siirtymiä synny. Onneksi myös
tämän päivän ilmiö Teams on helpottanut työarkea
huomattavasti liikkumisten suhteen. Puheessa kuuleekin nykyään: ”Mulla on tänään Talttakatupäivä”,
”Okei, mä oon Veivillä tänään ja huomisen Draamalla”, ”Jees, keskiviikon oon aamupäivän Ohjaamolla
ja sitten sieltä Veiville loppupäiväksi”.
Nuoret ovat suhteellisen kivuttomasti oppineet, että
yksilövalmentaja eli ”ykä” on viikossa tietyt päivät
läsnä ihan livenä ja muutoin tavoittaa puhelimella.
Myös me ykät olemme alun kipuilun jälkeen oppineet tähän. Oli alkuun outoa, kun omat nuoret eivät

olleetkaan läsnä samassa paikassa kuin itse, vaan
tapaamiset todellakin suunnitellaan ja kalenteroidaan. Onneksi erilaisten viestintäkanavien avulla
yhteydenpito nuoriin ja asioiden hoitaminen onnistuu sijainnista riippumatta. Helpotusta asioiden hoitoon on tuonut myös yhteistyöverkoston monipuoliset asioidenhoitokanavat. Näitä hyödyntämällä ei
myöskään nuoren työpäivästä mene puolta päivää
liikkumiseen eri instansseihin.
Uudet tilanteet pakottavat väistämättä miettimään
uudenlaista työn toteuttamista. Nähtäväksi jää vuoden 2020 harjoittelun tulokset: mitä jännää keksitään ensi vuonna yksilövalmennuksen saralla?

”Vierivä kivi ei sammaloidu”
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LÄHTEEN NUORISOTILASSA TOIMINTAA
AAMUSTA ILTAAN
Teksti: Helena Unelius

L

ähteen monitoimitalon nuorisotila avattiin elokuussa. Toimintaan luotiin säännöllinen, päivittäin toistuva rakenne, joka koostui koulupäivän
aikana tehtävästä nuorisotyöstä, After school -toiminnasta ja vapaa-ajan toiminnasta.
Koulupäivän aikana nuoret pääsivät osallistumaan sekä itse toteuttamaan välitunti-, tauko- ja harrastustoimintaa. Nuorten ideoimasta ja ylläpitämästä välinelainaamosta nuoret lainasivat monenlaisia
välineitä ja pelejä välituntitoimintaan. Nuorisotilasta
ja sen läheisyydestä löytyi loistavat puitteet oppilaskunta-, tukioppilas- ja vertaisohjaajatoiminnalle.
Nuoret siirtyivät luontevasti koulusta suoraan vapaa-ajan palveluihin. Toiminta käynnistyi kello 9.40
ja nuoria kohdattiin kello 19 saakka, perjantaisin
21.30 saakka. Kun nuorisonohjaajat olivat tavoitettavissa niin koulupäivän aikana kuin iltaisin nuorten
vapaa-ajallakin, he oppivat tuntemaan nuoret, pystyivät nopeasti reagoimaan esiin tuleviin asioihin ja
huomioimaan nuoret kokonaisvaltaisesti. Tiedonvaihto ja yhteistyö monitoimitalon henkilökunnan
välillä oli sujuvaa ja mutkatonta, kun oltiin päivittäin
tekemisissä ja jaettiin asioita. Yhteistyökeskusteluja
käytiin niin henkilökunnan kuin nuortenkin kanssa ja
luotiin yhteiset pelisäännöt tilojen suhteen.
Vapaa-ajalla koko alueen nuoret pääsivät oman
kiinnostuksensa mukaan osallistumaan ohjattuihin
harrastusryhmiin. Tilat mahdollistivat usean ryhmän
toiminnan samaan
aikaan ja siksi nuoria ei
jaoteltu eri ikäryhmiin. Tekemiseen ja toimintaan
oli paljon vaihtoehtoja.
Harrastusneuvonnan

ja -kokeilujen kautta sekä laajalla, nuorten toiveiden
mukaisella harrastustarjonnalla pyrittiin löytämään
jokaiselle nuorelle kiinnostava harrastus ja mukavaa
tekemistä.
Koulunuorisotyöntekijä Toni Ovaskaisen mielestä
parasta oli se, että Lähteen nuorisotila muokkautui
monipuoliseen toimintaan, esimerkiksi ryhmätoimintaan, oppituntien pitämiseen, vapaaseen oleskeluun
ja ryhmäytymiseen. Siirtymiset tapahtuivat vaivattomasti koulupäivän aikana. Luokkia voitiin vastaanottaa nuorisotilaan milloin vain ja nuoret tulivat paikalle aina innoissaan.
”Nuorisotilan imago on noussut positiivisempaan suuntaan. Osallistujissa on nyt aikaisempaa enemmän 6.-luokkalaisia ja sitä vanhempia nuoria. Harrastusohjaajienkin oli helppo
työskennellä, kun nuoret olivat täällä jo valmiina”, Toni kuvailee.
Nuorten käytössä oli reilusti monitoimitalon muutakin tilaa. Valttikortteina toimivat vapaa-ajalla ja välitunneilla käytettävissä olleet salivuorot ohjattuun
liikuntaan ja vapaaseen höntsäilyyn. Välituntitoiminta oli suosittua. Nuoria oli salissa liikkumassa jopa
50-80 kerrallaan. Korona-ajan ohjeistusten mukaisesti osallistujamäärää pienennettiin ja vuoroja porrastettiin.
Iltaisin monitoimitaloon mahtui harrastamaan
turvavälit huomioiden 100 nuorta. Piha-alueen monipuoliset ja aktivoivat toimintavälineet mahdollistivat ulkotoiminnan.

Yhteistyötä tehtiin eri tahojen kanssa.
Salpauksen opiskelijatiimit järjestivät
välituntitoimintaa sekä aamu- että iltapäivällä ja suorittivat harjoitteluaan niin koulunuorisotyössä kuin vapaa-ajallakin. Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden kanssa yhteistyössä
joka viikko järjestettyyn aamupalatoimintaan
osallistui 60-80 nuorta.
Nuorisotyöntekijät olivat mukana koulun tiimeissä. Muun muassa Kivatiimiin, Osallisuustiimiin ja
Monikulttuuriseen tiimiin vietiin nuorisotyöllistä näkemystä. Lisäksi Toni kuului monitoimitalon suunnitteluryhmään ja osallistui johtoryhmään kerran
kuukaudessa.

Työtä riittää jatkossakin
”Toimintamalleja eri tilanteissa toimimiseen täytyy
edelleen juurruttaa ja sopia siitä, kuka hoitaa mitäkin osaa tässä kokonaisuudessa. Aikuisen mallin
rakentamisessa koko monitoimitalon työntekijäryhmällä on yhteinen vastuu. Miten kohtaamme nuoria,
miten puhumme heille, miten viemme systemaattisesti asioita eteenpäin. Yhteinen keskustelu lisää
myös yhteishenkeä työryhmässä ja se on onnistu-

”Meillä on paljon potentiaalia ja jatkossa pitääkin
miettiä yhdessä, miten koko monitoimitalon henkilökuntana voimme tukea toisiamme ja löytää oikeat
paikat, mihin työpanosta pitäisi laittaa, että se palvelisi nuoria parhaiten. Me ollaan kuitenkin yksi iso
porukka, eikä erillisiä toimijoita, niin kuin ehkä aikaisemmin oltiin. Henkilökunnan osaamista kannattaa
hyödyntää yhteisön ja yhteistyön rakentamisen tukena. Näin meillä on työkaluja toimia tilanteessa kuin
tilanteessa”, Toni toteaa.

Lähteen nuorisotilan toiminta
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

Välituntitoiminta
Nuorisotila & liikuntasali
7.-9.lk 10.45-12.30

Välituntitoiminta
Nuorisotila
6.lk 9.40-10.00
Välituntitoiminta
Nuorisotila
7.-9.lk 10.45-12.30

Välituntitoiminta
Nuorisotila
6.lk 9.40-10.00
Välituntitoiminta
Nuorisotila & liikuntasali
7.-9.lk 10.45-12.30

After school
Nuorisotila
4.-9.lk 14.00-16.00
Vapaa-ajantoiminta
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 16.00-19.00
Voimistelu, Airtrack temppuilu
Liikuntasali
4.-9.lk 16.00-17.00
Taidetoiminta
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 17.00-19.00

After school
Nuorisotila
4.-9.lk 14.00-16.00
Vapaa-ajantoiminta
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 16.00-19.00
Avoin toiminta
Liikuntasali
4.-9.lk 14.00-19.00
Monitoimiryhmä
Lähteen monitoimitalo
4.-6.lk 14.30-16.30
Kuntosali avoin
Kuntosali
6.-9.lk 16.30-18.00
Köksäys
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 16.30-18.00
Kellariklubi
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 17.00-19.00

After school
Nuorisotila
4.-9.lk 14.00-16.00

Lentopalloryhmä
Liikuntasali
6.-9.lk 16.00-17.00
Köksäys
Lähteen monitoimitalo
6.-9.lk 16.30-18.00
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misen kannalta tärkeää. Isossa nuorten porukassa
on paljon härvellystä ja kovasti on tehtävää, mutta
hyvällä alulla ollaan”, Toni pohtii.

TORSTAI
Aamupalatoiminta
Ruokala & nuorisotila
1.-9.lk 7.45-9.00
Välituntitoiminta
Nuorisotila
6.lk 9.40-10.00
Välituntitoiminta
Nuorisotila & liikuntasali
7.-9.lk 10.45-12.30
Toimintatunti
Nuorisotila
4.lk 10.00-10.45
After school
Nuorisotila
4.-9.lk 14.00-16.00
Vapaa-ajantoiminta
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 16.00-19.00
Pickleballryhmä
Liikuntasali
6.-9.lk 16.00-17.00
Monitoimiryhmä
Lähteen monitoimitalo
7.-9.lk 16.30-18.30
Lautapeliryhmä
Lähteen monitoimitalo
4.-9.lk 15.00-17.00
Köksäys
Lähteen monitoimitalo
4.-6.lk 17.00-18.30

PERJANTAI

Välituntitoiminta
Nuorisotila
6.lk 9.40-10.00
Välituntitoiminta
Nuorisotila & liikuntasali
7.-9.lk 10.45-12.30
Toimintatunti
Nuorisotila
Erkkaluokat 12.30-14.00

Vapaa-ajantoiminta
Lähteen monitoimitalo
4.-5.lk 16.00-18.00
6.lk 16.00-20.00
7.-9.lk 18.00-22.00
Taidetoiminta
Lähteen monitoimitalo
4.-6.lk 16.30-17.45
7.-9.lk 19.00-21.00

Avoin toiminta
Liikuntasali
7.-9.lk 19.00-21.30
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HARRASTUSTOIMINNAN PILOTTI
ETELÄISELLÄ ALUEELLA
Teksti: Tiia Bucovschi

N

uorisopalveluiden työntekijät järjestivät kokeilunomaisesti harrasteneuvontaa Launeen koulun 7.-luokkalaisille syksyllä 2018.
Neuvontakokeilulla tavoitettiin merkittävä joukko
harrastusta vailla olevia ja harrastuksen lopettaneita nuoria. Lähes 40 %:lla nuorista puuttui mielekäs
harrastus vapaa-ajalla ja he kokivat tarvitsevansa
apua harrastuksen löytämiseen. Harrasteneuvonnalla saatiin kerättyä tietoa, jolla voidaan tunnistaa
sekä harrastusmahdollisuuksien tarve että toiveet.

vuotiseen pilottiin palkattiin kaksi harrastustoiminnan ohjaajaa kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan eteläisen alueen harrastustoimintaa.
Tavoitteina olivat nuorten matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja monipuolistaminen, yksinäisyyteen vastaaminen, nuorten toivoman toiminnan toteuttaminen, toiminnan vieminen
lähelle nuorten arkiympäristöön sekä erityisryhmien
huomioiminen. Pääkohderyhmä oli 6.-9.-luokkalaiset, 4.-5.-luokkalaiset tarvittaessa.

Tietoa voidaan hyödyntää osana lasten ja nuorten
harrastustoiminnan suunnittelua ja matalan kynnyksen harrastustoiminnan organisointia yhteistyössä
muiden tahojen kanssa. Näitä toimenpiteitä ei pystytty kuitenkaan toteuttamaan olemassa olevien
resurssien puitteissa. Lisäksi havaittiin, että osa
nuorista tarvitsee paljon rohkaisua ja kannustusta
uuden harrastuksen aloittamiseen. Työ edellyttää
ohjausresurssia sekä organisointiin että harrastustoiminnan käytännön toteuttamiseen.

Kevään 2020 aikana harrastustoiminnan ohjaajat
keskittyivät harrastustoiminnan toimintasuunnitelman rakentamiseen ja ketterien kokeilujen toteuttamiseen. Suunnitelmassa hyödynnettiin olemassa
olevaa tietoa, kuten kouluterveyskyselyjen tuloksia.
Alueen kouluihin tutustumisen jälkeen kouluilla toteutettiin myös erilaisia harrastuskokeiluja. Koronan
myötä toiminnan siirryttyä etäyhteyksien päähän harrastustoimintaa toteutettiin esimerkiksi Instagramissa ja TikTokissa livestriimauksina.

Lisää resurssia harrastustoiminnan ohjaamiseen
Helmikuussa 2020 eteläisellä alueella alkoi
harrastustoiminnan kokeilu. Kaksi-

Harrastustoiminta on nuorista lähtöisin
Syksyllä 2020 lähes kaikki Lähteen, Kärpäsen ja
Salpausselän 7.-luokkalaiset osallistuivat harrastusneuvontaan, jossa he pääsivät kertomaan mm.
vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista sekä toiveita
toimintaan liittyen. Kyselyn tulosten perusteella perustettiin ryhmiä tai ohjattiin nuori harrastuksen tai
muun toiminnan pariin.

Uudessa Launeen monitoimitalo
Lähteessä on tiloja monenlaiseen
harrastustoimintaan. Kuvassa vapaata
sulkapalloilua Lähde-hallissa.

7.-luokkalaisten harrastusneuvonta lukuina
• 316 nuorta haastateltiin
• 105 nuorta halusi harrastaa jotain tai harrastaa
lisäksi jotain muuta
• 65 nuorta ohjattiin harrastuksen tai muun
toiminnan pariin
Syksyn 2020 harrastustoiminta lukuina
• 17 perustettua nuorisopalveluiden harrastusryhmää
• yli 150 tuntia ohjattua vapaa-ajan harrastustoimintaa
• 700 osallistumiskertaa
• päivittäin keskimäärin 50 osallistujaa koulupäivän aikana järjestetyssä harrastustoiminnassa
• asiakaspalautteen keskiarvo 4,7 (vastaajia 22)
Harrastustoimintaa järjestetään alueen nuorisotiloilla, kouluilla koulupäivän aikana ja jälkeen sekä
muissa harrastuspaikoissa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisesti yläkoulujen kerhoyhdyshenkilöiden
kanssa. Harrastustoimintaa on pystytty käynnistämään harrastustoiminnan ohjaajien avulla nopeasti reagoiden ilman liian ohjaajalähtöistä toiminnan
suunnittelua. Nuoret ovat päässeet harrastustoiminnassa itse vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen.
Hyvänä käytännön esimerkkinä toimii loppusyksystä nuorten toiveiden pohjalta perustettu TikTok-tanssiryhmä. Nuorilta käytiin kysymässä koulun välitunneilla, millaiseen liikuntaryhmään heillä olisi intoa
osallistua. Nuorilta tuli vahva toive TikTok-tanssiryhmästä ja jo kahden viikon päästä toiveesta ryhmä
oli perustettu.

Keilailu on ollut jo vuosia yksi
alueen suosikkiharrastuksista.
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Jo lyhyessä ajassa on saatu aikaan hyviä tuloksia.
Kokeilu kestää vuoden 2021 vuoden loppuun saakka ja tänä aikana on tarkoitus juurruttaa hyviä toimintatapoja, kokeilla uutta ja mallintaa tulevaisuuden harrastustoimintaa.

Jalkarannan monitoimitalo Jalon monitoimiryhmässä taiteillaan, ratkotaan
aivopähkinöitä ja kokkaillaan. Kuvassa
ohjaaja Heidi Katajamäki ja osa ryhmäläisistä.
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ESIHENKILÖNÄ KORONA-AJASSA
– TASAPAINOILUA RISTIAALLOKOSSA
Teksti: Virpi Rantanen

M

aaliskuu 2020 ja elämä muuttui, kun
Suomi sulkeutui pandemian torjuntataisteluun. Koulut siirtyivät etäopetukseen,
nuorisotilat suljettiin ja nuorten työpajat sekä suuri
osa nuorisopalveluidenkin henkilökunnasta siirtyi
etätyöskentelyyn. Kysymysten tulva oli loputon: miten toimitaan, mistä suojavarusteita, mitä voi tehdä, mitä ei? Toimintaan liittyvien kysymysten lisäksi
työntekijät olivat ymmärrettävästi huolissaan myös
omasta turvallisuudestaan.
Kukaan ei ollut osannut varautua vastaavaan tilanteeseen. Kriisejä ja poikkeustiloja oli toki mietitty teoriassa, mutta nyt ei ollut kyse massiivisesta
sähkökatkoksesta, ydinlaskeumasta tai terroristien
hyökkäyksestä. Uhka oli pisaroiden mukana leviävä
hassunnäköinen monikärsäinen viruspallura, jossa
ei todellisuudessa ole mitään hassua. Tilanne oli
uusi ja ratkaisuja ongelmiin vaadittiin ennen kuin
edes tajuttiin, mistä on kyse. Käsidesiä kului ja syk
syllä myös hengityssuojaimet tulivat tutuiksi. Nyt tätä
koronaelämää on eletty n. 9 kk ja poikkeuselämästä
on tullut uusi normaali – toki epämukava sellainen.
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Kevään viranomaistoiminta osoitti meille esimiehille nopeasti toimintamme rajat. Kaupungin viestintä
muuttui kriisiviestinnäksi ja päätöksenteko rajautui
tiukemmin. Komentoketjut ja ohjeistukset noudattivat tiettyä järjestystä. Työntekijät odottivat selkeitä
ja nopeita vastauksia työnsä tueksi. Me esimiehet
odotimme ohjeita valtiolta, AVI:lta, Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymältä ja kaupungin sekä palvelualueen johdolta. Kun virallinen linjaus tai ohje saatiin, se kirjoitettiin auki nuorisopalveluiden toiminnan mukaiseksi. Kevään aikana oppi kirjoittamaan
ohjeita, varomaan löysiä ilmaisuja ja tulkintoja sekä
selittämään, perustelemaan ja vakuuttelemaan. Yksittäiset työntekijät ymmärsivät tai tulkitsivat asioita omalla tavallaan. Liikkeellä oli virallista tietoa ja
tunteiden värittämää puhetta ja ”kaverilta kuultuja
totuuksia”. Ohjeiden osalta työnteko oli taiteilua trapetsilla, se oli luottamuksen jatkuvaa kyseenalaistamista, odottelua ja nopeaa reagointia tilanteen mukaan. Jos etäjohtamisen suurin haaste on luottamus
ja sen vastakohta pelko (Ulla Vilkman 2016), on se
tullut tänä vuonna konkreettisesti selväksi, kun työtä
on johdettu virtuaalisesti ja luottamusta on haastettu monelta suunnalta.

Vaikka nuorisotilat keväällä suljettiin, työ jatkui.
Nuorisotyö määriteltiin kriittiseksi toimialaksi ja nuorista haluttiin huolehtia. Työntekijät ottivat valtavan
digiloikan eri työmuodoissa. Toisaalla lisättiin jalkautumista ja nuoria kohdattiin ulkona. Se, mikä ennen
tuntui itselle vieraalta tavalta tehdä työtä, olikin nyt
ainoa mahdollinen tapa toimia. Onneksi joukosta löytyy aina joku, joka osaa enemmän ja neuvoo muita.
Kaikkien taidot kasvoivat ja toiminta sai uusia ulottuvuuksia. Syksyllä varauduimme uuteen sulkuun,
mutta tilat pysyivät auki. Se toi uusia haasteita.
Palaverit siirtyivät verkkoon joko kokonaan tai
hybridimallilla. Keväällä palavereja vielä peruttiin,
syksyllä Teams jopa lisäsi virtuaalista yhteydenpitoa.
Kalenterit täyttyvät etäpalavereista, kun paikasta
toiseen siirtymiseen ei mene aikaa. Pahimmillaan
kokouksesta toiseen siirrytään lennossa ja päivän
lounas syödään palaverin aikana. Hartiat puutuvat,
silmät kirvelevät ja aktiivisuusranneke komentaa liikkumaan, mutta kokous pyörii ja istumme edelleen
paikallamme: avaa kamera, sulje kamera, nosta
käsi, laske käsi, avaa mikki ja kommentoi, sulje mikki

ja hörppää kahvia… Eipä olisi vielä helmikuussa uskonut! Esimieskollega totesi joulukuun viimeisessä
yhteistyöpalaverissa, kuinka me kaikki olemme oppineet valtavasti tämän vuoden aikana. Me todellakin
olemme! Me olemme oppineet työstämme, itsestämme, työyhteisöstä ja ihmisistä yleensä. Me olemme
oppineet toivottavasti myös epävarmuuden sietoa
ja uskallamme luottaa siihen, että kaikki toimivat
parhaan tietonsa ja taitonsa mukaan siinä järjestyksessä, kun protokolla vaatii. Esimiehenä minulla ei
ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa, peloille ei ole
tilaa!
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KEVÄT 2020, NEVÖ FOGET

Ensimmäinen SARS-CoV-2 -infektio
todettiin Suomen kansalaisella.

Keskiviikko 26.2.

Aamupäivällä vielä oletimme, että
tiistaina järjestämme sählyn normaalisti. Ulkopuoliset nuorisotilan
käyttäjät (MLL:n perhekahvila ja
PHHYKY:n Olkkari) peruivat kevään
käyttövuoronsa. Päivän aikana työyhteisömme Whatsapp-ryhmä kävi
erittäin kuumana, kun päivitimme
toisillemme päivän infoja. Illalla tulikin lopullinen tieto päätöksestä
sulkea nuorisotilat. Kaiken lisäksi
päivän kulkua sävytti Mukkulan ostarilla tapahtunut puukotus.

Teksti: Jonna Mäkinen

Koulut siirtyivät etäopetukseen.
Samaan aikaan mietimme kuumeisesti, miten jatkamme toimintaa ja
kuinka saamme nuoriin yhteyden.
Yhdessä nuorisopalveluiden muiden työntekijöiden kanssa testasimme Discord-alustan sopivuutta
toimintaamme ja rakensimme samalla Mukkulan nuorisotilan omaa
Discord-serveriä.

Harjoittelimme työyhteisön keskuudessa Discordin käyttöä uutena työalustana. Rakensimme
Discord-serverin valmiiksi maanantain julkaisua ja käyttöönottoa
varten. Viestintätiimi piti akuuttia
palaveria verkkonuorisotyöhön liittyen. Siirsimme aiemmin keväällä
sovitun yhteisjalkautumisen jalkautuvan työparin kanssa keskustasta
Mukkulaan, jotta voisimme kohdata
niitä alueen nuoria, joita emme olleet tavoittaneet sosiaalisen median
välityksellä.

Tämän viikon aikana teimme vielä neljä Instagramin livelähetystä.
Discordissa lisäsimme tavoitettavuutta perjantain osalta siten, että
ohjaaja oli paikalla klo 19 saakka.
Viikolla tuli tieto, että vähintään kahden alueellisen nuorisotyön serverin
tulee olla auki myös lauantaisin, joten aloitimme Mukkulassa serverin
lauantaipäivystykset!
Viikko 14

Perjantai 20.3.

Keskiviikko 18.3.

Uutukaisena toimintaamme tuli kaverikävely. Nuoret kaipasivat kohtaavaa toimintaa, joten vastasimme
huutoon aloittamalla Lean ja Marielin kanssa kaverikävelykokeilut.
Kaverikävelyssä nuori ottaa yhteyttä
ohjaajaan, jonka kanssa haluaa läh
teä ulkoilemaan ja yhdessä nuoren
kanssa sovitaan noin tunnin kestävä ulkoaktiviteetti. Meillä se oli lenkkeilyä, jossa ohjaajan koirat olivat
mukana nuoren toiveesta. Samaan
aikaan suunnittelimme kovaa tahtia
kesälomatoimintoja, joita pystyisimme järjestämään poikkeusolosuhteiden vallitessa.
Viikko 19

Maanantai 16.3.

Perjantai 13.3.
Lahden kaupunki tiedotti: Nuorisotilat ovat auki, mutta yli 100 osallistujan tapahtumia ei järjestetä.
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Tiistai 17.3.
Valmiuslaki otettiin käyttöön. Tähän
reagoitiin välittömästi ja Mukkulan
nuorisotilan jokaiseen sosiaalisen
median kanavaan laitettiin tiedot tilojen sulkeutumisesta. Ilmoitimme
ohjaajien olevan tavoitettavissa kyseisillä kanavilla sekä puhelimitse.
Päivän mittaan kävimme vilkasta
viestittelyä oman työyhteisömme
kanssa Whatsappissa siitä, miten
lockdown heijastuu meidän toimintaamme sekä määräaikaisten ohjaajien työhön.

Torstai 19.3.
Pidimme poikkeuspalaverin työyhteisön kanssa, johon yksi kerhonohjaajista osallistui videopuhelulla.
Tässä jo saimme maistiaista tulevasta loppuvuodesta. Suunnittelimme minkälaista verkkonuorisotyötä
Mukkulan nuorisotila alkaa tehdä.
Sovimme seuraavan kahden viikon
työvuorot, joihin sisältyi Instagram liven tekoa, Discordissa moderoimista sekä nuorille tukena olemista jo
olemassa olevilla kanavilla.

Viikko 13

Viikko 15

Tämän viikon aikana alkoi intensiivinen sosiaalisen median haltuunotto
sekä nuorisotilan serveri polkaistiin
käyntiin Discordissa. Discordissa ohjaajat olivat tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 14-18 välillä.
Lisäksi meillä oli vähintään kaksi
ohjaajaa paikan päällä puhekanavilla ja tekstikanavilla kirjoittamassa nuorille. Olimme tavoitettavissa
myös Whatsappissa, Snapchatissa
ja Instagramissa. Teimme viikon aikana neljä Instagram liveä, joissa oli
vuorovaikutuksellista keskustelua
katsojien kanssa.

Pari viikkoa oli kokeiltu verkkonuorisotyötä ja se alkoi löytää uomansa.
Discord alkoi olla neljä päivää viikossa auki tiistaista klo 16-20 perjantaihin klo 16-21. Vähensimme
Instagram livejä kahteen kertaan
viikossa jalkautumisten viedessä
työaikaa tiistaisin ja torstaisin. Viikonlopun yhteisjalkautumiset alkoivat koko Lahden alueella. Tämä
aikataulu vakiintui moneksi viikoksi eteenpäin. Jouduimme kuitenkin
suunnittelemaan viikko kerrallaan,
kuka tekee Instagram livejä tai on
moderoimassa Discordissa.

K

evät oli raskas, mutta sitäkin opettavaisempi. Verkkonuorisotyö otettiin haltuun todella
nopealla aikataululla ja oman alueen jalkautuminen nousi tärkeään rooliin. Paljon piti omaksua
pienessä ajassa, kun samaan aikaan oli suunniteltava jo kesää sekä tulevaa syksyä. Epätietoisuuden
kestäminen oli aika ajoin vaikeaa, mutta iloa työhön
toi nuorten kohtaaminen verkossa ja jalkautuessa.
Syksyllä totesimme osan vakiokävijöistämme hypän-

Viikko 23
Vihdoin tapasimme nuoria tilassa.
Lomatoiminnot alkoivat ja ne jatkuivatkin juhannukseen saakka. Tätä
olikin jo ollut ikävä. Koimme jo pientä normaaliuden tunnetta hygieniasuositukset huomioon ottaen.

neen pesästä pois, eivätkä he enää palannetkaan
nuorisotilalle. Saimme kuitenkin tilalle jalkautuessa
kohdattuja uusia nuoria, joista sittemmin on tullut
vakiokävijöitämme.
Nyt voimme taputtaa toinen toisiamme olkapäille
ja todeta: ollaan me kyllä kovia ammattilaisia. Ei anneta maailmanlaajuisen pandemian lannistaa meitä.
Jos kevään tilanne tulisi uudelleen eteen, tiedämme
jo mitä tehdä ja missä kanavissa.
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KORONAKEVÄT JÄTTI JÄLKEENSÄ
MONIPUOLISET VIESTINTÄMENETELMÄT
JA TEKI TOIMINNASTAMME EKOLOGISEMPAA
Teksti: Dunia Toropainen

M

aaliskuun 17. päivänä tiedotimme toimintojen menemisestä kiinni. Koronan vakavuus tuli kaikille yllätyksenä ja se asetti
myös haasteita viestinnälle. Kokosimme nopeasti
viestintätiimin jäsenistä ydinporukan, jonka kanssa
rakensimme korona-ajan viestintää. Suunnittelimme
ja kehitimme viestintää yhdessä koko kevään ajan
niin tiimin, henkilökuntamme kuin kaupungin viestinnänkin kanssa. Tärkeintä kevään viestinnässä oli
ajankohtaisuus ja oikean tiedon levittäminen sekä
se, että nuorilla oli mahdollisuus epävarmuuden keskellä saavuttaa turvalliset aikuiset ja saada tukea.
Vaikka toiminta siirtyikin pääasiallisesti verkkoon,
niin tärkeää oli kaikenpuolinen näkyminen ja läsnäolo nuorille. Arjen muuttuessa koronan keskellä
pyrimme verkkopalveluiden avulla rakentamaan siitä
kuitenkin mahdollisimman tavallista ja turvallista.
Lähes kaiken toiminnan siirryttyä verkkoon merkitsi se ennen kaikkea laajaa sosiaalisen median
käyttöä. Tärkeintä nuorille viestinnässä oli läsnäolo
ja tavoitettavuus. Viestinnässä otettiin paljon uusia
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sosiaalisen median kanavia käyttöön ja teimmekin
sitä kautta suuren harppauksen lähemmäksi nuoria. Discord ja TikTok nousi aivan uudella tavalla suosioon nuorisotyössä.
Viestimme sosiaalisessa mediassa nuorille korona-ajan ohjeista, jaoimme vinkkejä arjessa selviytymiseen ja etäopiskeluun sekä tarjosimme laajasti
tekemistä vapaa-ajalle. Jaoimme sosiaalisen median
kanavillamme niin ruokaohjeita kuin ulkoiluvinkkejäkin. Nuorisopalvelut tarjosi laajasti verkkonuorisotilatoimintaa ja tukea verkossa koko koronakevään
ajan. Tarjolla oli paljon livestriimejä, joissa ohjaajat
keksivät nuorille monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa
aina hauskoista visoista ja kisoista lenkkiseuraan
sekä tanssitunteihin.
Koronakevät jätti jälkeensä monipuoliset viestintämenetelmät ja teki toiminnastamme ekologisempaa.
Löysimme paljon uusia markkinointimenetelmiä, joita hyödynnämme toiminnassamme edelleen.
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STUDIOYLLÄTYS

MAHDOLLISTAMON VUOSI
laulun sanoin

ARTTU LINDEMANIN SEURASSA

KuNun takii

Teksti: Piia Koponen

(uusiks sanottanu: Jokela Krista ja Saraskari Tea)

”Moi, me ollaan kaksi 13-vuotiasta tyttöä Lahesta.
Meidän iso unelma ois olla artisteja/bändi, mut me
ei tiedetä miten meijän pitäs tätä hommaa alkaa käsittelemään. Joten ois kiva, jos auttaisitte!”

orig: Rahan takii - Antti Tuisku
säv: Reunamäki Simo, Rannila Aku, Törmä Saara ja Tuisku Antti
san: Reunamäki, Törmä ja Tuisku
Poimittiin kuormasta Tuskan mellit,
ku kimpassa duunattiin ASDAMA
HELlit.
Risut, köydet ja männynkävyt,
poltettiin roviolla synkät sävyt.
Taas mennään KuNun takii,
rakkaudest lajiin, siis KuNun takii.
Me tuodaan kaupunkiin elämyksii
ja luodaan nuorille mahiksii.
Käytiin taannoin Kentissäkii,
tammikuus loppurapsa rustattii.
Sovittiin silloin Belgian kanssa,
et Lahessa vielä me tavattaisiin.
Elo maailmassa on vaan ollut pimmeetä, korona kun riehuu kaiken
keskellä.
CHORUS:
Oijoijoijoi,
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.
(x2)
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M

Me mentiin haaveen takii
ja Mahdollistamo perustettii.
Siel toteutetaan nuorten unelmii,
joihin ei tuu hintalappusta kii.
Me mentiin haaveen takii,
loppuvuodest oli paljon manii.
Niil nuorten unelmia startattii
ja muutama saatii valmiikskii.
Elo maailmassa on vaan ollut pimmeetä, korona kun riehuu kaiken
keskellä.
CHORUS:
Oijoijoijoi,
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.
(x2)
Joten toteutusmoodiin KuNun takii,
kyselemättä, KuNun takii.
Antakaa meille myöhemmin
anteeks, pliis?

Joten toteutusmoodiin KuNun takii,
kyselemättä, KuNun takii.
Antakaa meille myöhemmin
anteeks, pliis?

CHORUS:
Oijoijoijoi,
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.

CHORUS:
Oijoijoijoi,
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.

Tosi kiva duunaa
toimintasuunnitelmat,
talousarviot, Yhteiset Mukkulat.
Musiikkivideot, keppihevosjumpat,
futiskerhot ja valopallojonkat.

Tosi kiva tehä töitä
ku saadaa hitosti aikaseks.
Tosi kiva tehä töitä
ku tietää työnsä tarpeelliseks.

Ei ollu kiva sanoo tiimin heipat,
kun katos Danskut, Laurat, Reetat.
Jannet ja Piiat: pelit soivat,
omaa osaamistaan ryhmään toivat.

Tea
Saraskari
pakkaamassa nuorten
tuotoksia roviolle poltettavaksi yhteisölliseen
taideteokseen
CHORUS:
Helsingin
Oijoijoijoi,
Suvilahteen.
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.
(x2)
Joten toteutusmoodiin KuNun takii,
kyselemättä, KuNun takii.
Antakaa meille myöhemmin
anteeks, pliis?
CHORUS:
Oijoijoijoi,
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.
Joten toteutusmoodiin KuNun takii,
kyselemättä, KuNun takii.
Antakaa meille myöhemmin
anteeks, pliis?
CHORUS:
Oijoijoijoi,
KuNu-tiimi rokkaa,
irrotetaan sokkaa,
koska meil on pokkaa.
Turvallista olla tiimissä tässä,
kun Susanna on naruja vetämässä.

arraskuun 2020 alussa tämä sähköposti
tipahti Mahdollistamon postilaatikkoon ja
unelma sai siivet alleen. Juteltuani näiden
nuorten tyttöjen kanssa selvisi nopeasti ajatus siitä, kuinka voisimme Viiviä ja Helmiä auttaa. Tyttöjen
suosikkiartistiksi nousi lahtelainen Arttu Lindeman ja
tästä lähtikin yhteistyökuvio paikallisen musiikkiyrityksen kanssa. Olen vuosia tehnyt yhteistyötä M-Eazy
Musicin kanssa, jonka artisteihin myös Arttu kuuluu.
Palaset loksahtivat pian paikoilleen ja kuukausi ensimmäisestä yhteydenotosta odottelinkin kuvaaja
Tatu Erolan kanssa tyttöjä joulukuisella Lahden torilla. Tytöt eivät tienneet etukäteen, mitä seuraavan
muutaman tunnin aikana tapahtuisi.
Torilta matkasimme M-Eazy Musicin toimistolle
ja suoraan heidän studioonsa, jossa vastassa oli kuka muukaan kuin - Arttu Lindeman. Yhdessä Artun
kanssa Viivi ja Helmi nauhoittivat Multa sulle -biisin.
Nauhoitteen tytöt saivat muistoksi. Studion jälkeen
pitsojen äärellä Viivi ja Helmi pääsivät kysymään
Artulta neuvoja artistiksi tulemisessa. Lopuksi vielä
otettiin tietenkin yhteiskuvat ja tytöt saivat ihanat fa
nituotepaketit mukaansa. Myöhemmin he vielä saivat muistoksi kuvaaja Tatun editoiman videokoosteen tästä yllätyksestä.

Tuo joulukuinen torstai-ilta oli tytöille suuri hetki.
Oli hienoa, että pystyimme sen kokemuksen heille
Mahdollistamon kautta toteuttamaan ja näin auttamaan heitä unelmassaan. Näkyväksi tuli myös se,
että yhteistyössä on voimaa ja hyvien yhteistyökumppanien kanssa saadaan nopeasti kasaan tällainenkin yllätys. Itselleni tästä työntekijänä jäi lämmittävä
muisto ja toivo siitä, että yhdessä saamme parasta
aikaiseksi. Mahdollistamon toimintaa ketteröittää
se, että kulttuurisen nuorisotyön tiimissä on paljon
erilaista tietotaitoa eri osa-alueilta. Sen lisäksi, että
ilahdutamme nuoria, ilahdutamme mahdollisia yhteistyökumppaneita, nuorten vanhempia ja myös
meitä työntekijöitä.

”

Unelmapäivä oli aivan mahtava! Oli ihan parasta
päästä näkemään yksi lempiartisteista ja päästä
laulamaan hänen kanssaan, ja vielä lempibiisiä
häneltä. Kun tämä unelma toteutui niin se tuntui
aivan uskomattomalta, en vieläkään usko että
se on tapahtunut enkä ikinä tule unohtamaan
sitä päivää.” - Viivi

Kiitos Arttu Lindeman, M-Eazy Music ja Tatu Erola
yhteistyöstä. Mahdollistamossa on voimaa!

Osallisuus: Mahdollistamo 2020
Mahdollistamo koostuu nuorisopalveluiden
kulttuurisen nuorisotyön tiimien jäsenistä ja
eri työmuotojen edustajista. Mahdollistamon
tavoitteena on nuorten ohjaaminen ja kannustaminen omaehtoiseen toimintaan. Lisäksi Mahdollistamo tukee ja auttaa nuorten projektien
toteutumista henkilökohtaisella ohjauksella
ja avustuksilla. Mahdollistamolla on jaossa
vuosittain 10.000 € 10-29-vuotiaiden nuorten
unelmille. Kulttuurisen nuorisotyön kenttä on
avoinna kaikenlaisille unelmille, jotka tuottavat
hyvinvointia, niin unelman ideoijalle, tekijöille ja
kokijoillekin. Prosessi unelmasta toteutukseen
hoituu ketterästi, joustavasti ja nopeasti. Mahdollistamon prosessi avattiin nuorille lokakuussa 2020. Nuorten unelmia saapui muutamassa
kuukaudessa 14, joista osa toteutui jo vuonna
2020 ja osa toteutettavista unelmista on siirretty koronatilanteen vuoksi vuodelle 2021.
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KORONA JA
KUNTAKOKEILU:
OHJAAMO LAHTI
UUDEN EDESSÄ?
Teksti: Noora Häyhä

V

uosi 2020 oli uuden oppimisen aikaa Ohjaamolla. Vuotta väritti erityisesti kaksi koota:
korona ja kuntakokeilu.
Koronan alkaessa Ohjaamolla ei oltu pidetty ensimmäistäkään Teams-palaveria tai verkkotapahtumaa. Uusi tilanne haastoi koko Ohjaamon, ja haasteeseen vastattiin vauhdilla. Chat-palvelu avattiin
maaliskuussa ja somessa viestittiin vilkkaasti. Työhönvalmennusta tarjottiin etänä erilaisten alustojen
kautta. Ryhmätapahtumat Ohjaamon esittelyistä
työnhakuvalmennuksiin vaihtuivat etäyhteyksien takaa pidetyiksi.
Harjoittelu tuotti tulosta. Vuoden loppuun mennessä säännölliset rekrytointitapahtumat olivat siirtyneet sujuvasti verkkoon. Ohjaamo onnistui yhtä
mainiosti etänäkin ja henkilöstöstä oli kuoriutunut
varsinaisia Teams-velhoja.

Ohjaamo Lahti 2016–2020
Käyttökertoja 36 700
Yksilöt 18 300
Ryhmät ja tapahtumat 18 400
Asiointiaiheet:
• Työ ja yrittäjyys 50%
• Koulutus ja opiskelu 26%
Tapahtumia tai työpajoja 267
Suurin osa kävijöistä 18–24-vuotiaita,
25–30-vuotiaiden osuus kasvanut 9%->18%
Asiakastyytyväisyys aina ollut yli 9

Suurin hyppy tuntemattomaan odottaa Ohjaamoa
vuoden 2021 alussa, kun Ohjaamo nöyrästi kiittää
ja kumartaa vuosista nuorisopalveluilla ja siirtyy
konsernipalveluihin työllisyyspalveluiden alle. Tulevaisuudessa siintävät uudet kujeet osana työllisyyden kuntakokeilua Palvelutorin toimintaympäristössä.
Lämmin kiitos jokaiselle nupalaiselle, jonka kanssa saimme tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintaamme. Muutoksista huolimatta yhteistyö jatkuu myös
tulevaisuudessa, joten ei hyvästi vaan näkemiin!
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SEPPO PELASTI
KUTOSLUOKKALAISTEN PÄIHDEPUTKEN
Teksti ja kuva: Jarno Koskelainen

L

ahden peruskoulujen kaikille kuudesluokkalaisille on keväisin tarjottu päihteiden käyttöä ehkäisevä teematapahtuma Päihdeputki 8-salilla.
Keväällä 2020 ei ollut enää 8-salia – ja läheltä piti,
ettei ollut Päihdeputkeakaan. Tapahtuman pelasti
kuitenkin Seppo.
Kuka on Seppo? Ei kuka, vaan mikä: Seppo on erityisesti koulumaailman käyttöön kehitetty digitaalinen
alusta, jolla voi tehdä pelillisiä oppitunteja. Parasta
Sepon käyttö on, kun sillä hyödynnetään älylaitteen
sijaintiominaisuuksia, niin että pelaajat liikkuvat fyysisesti eri paikoissa tehtäviä tehden. Tämä kansainvälisestikin menestynyt kotimainen tuote oli myös
nuorisopalveluiden käytössä – mutta se oli lähes
unohtunut vähäisen käytön vuoksi. Nuorisopalveluiden ainoalle lisenssinhaltijalle nuorisotiedotukselle
siitä tuli kuitenkin kevään ehdottomasti tärkein työväline.
8-salin sulkeutumisen jälkeen Päihdeputki olisi järjestetty Launeen nuorisotilalla. Korona laittoi suunnitelmat rajusti uusiksi, kun koulut siirtyivät maaliskuussa etäopetukseen ja kokoontumisrajoitukset
tulivat voimaan. Uhkana oli, että pitkä perinne katkeaisi ja kokonaiselta luokkatasolta jäisi Päihdeputki
käymättä. Nuorisotiedotus on ollut mukana tapahtumassa useiden vuosien ajan ohjaamassa eri rasteja,
joista viimeisimpänä tupakkaa ja nuuskaa käsittelevää rastia keväällä 2019. Nuorisotiedotus ehdotti
tapahtumasta päävastuussa olevalle ehkäisevän
jalkautuvan päihdetyön yksikölle tupakkatuoterastin
muuttamista digitaaliseen muotoon Sepolla. Kävikin
niin, että urakka laajeni käsittämään koko Päihdeputken sisältöä.

Hämärästä salista kännykän ruudulle
Päihdeputki-Seppo mallinnettiin vastaamaan mahdollisimman pitkälle liveversiota. Tapahtumassa
koululuokat kiertävät rastiradan, jossa käydään
läpi vuorovaikutuksellisesti digitaalinen pelaaminen, energiajuomat, tupakkatuotteet, alkoholi ja
huumausaineet, joista erityisesti keskitytään kan-
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nabikseen. Rastilta toiselle ovat johdattaneet kahden sisaruksen tarinalliset päiväkirjaotteet, joissa
nuorempi sisar on ollut huolissaan isosisaruksen
päihdekokeiluista.
Liveversiossa tunnelmaa luotiin putkimaisuudella:
eri rastit erottavilla mustilla kankailla, hämäryydellä ja valoilla. Sen mitä digiversiossa tunnelmassa
menetettiin, se tarinallisuudessa voitettiin. Digiversiossa päiväkirjatarina saatiin saumattomammaksi kokonaisuudeksi rasteilla käytävän faktatiedon
kanssa. Tarina myös päivitettiin kahden yläkoulun
aloittaneen nuoren ihastumistarinaksi, jossa kumpikin hakee toiselta huomiota rajoja koettelemalla.

Digiloikka pakotti kehittämään
Aikataulu oli tiukka, mutta peli saatiin huhtikuussa
käyttöön. Se otettiin kouluissa hyvin vastaan ja sen
suoritti muutaman viikon sisällä 35 ryhmää, joissa
oli yhteensä 686 oppilasta. Oppilaiden palaute oli
hyvää ja erityisesti alkuvaiheessa, poikkeustilan ollessa tiukimmillaan, moni tuntui kokevan tehtäväpaketin raikkaaksi ja mielenkiintoiseksi tavaksi käsitellä asioita. Oppilaat pystyivät tekemään tehtävät
kodeissaan itselleen sopivana aikana kännyköillään
ja tietokoneillaan.
Tehtävät olivat monivalintatehtäviä, asioiden yhdistämisiä ja avoimia kysymyksiä. Lisäksi oppilailla
oli mahdollisuus esittää nimettöminä kysymyksiä,
joihin tapahtuman järjestäjät vastasivat parin päivän sisällä. Lopussa olleen palautekyselyn mukaan
eniten uutta tietoa nuorille oli tupakkatuotteita ja
huumausaineita käsittelevissä osioissa.
Vaikka liveversiota vastaavaa vuorovaikutuksellisuutta ei omatoimisesti pelattavassa pelissä voikaan
saavuttaa, toi tässäkin nyt pakolla otettu digiloikka
uusia näkökulmia ja kehitystä jatkoa ajatellen. Seppoa hyödynnettiin vuoden aikana myös monessa
muussa teematoiminnassa, kuten yhdeksäsluokkalaisten Goodbye 9! -tapahtumassa ja kasiluokkalaisten Järkee vai ei? -tapahtumassa.
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KOHDATA JA

TULLA KOHDATUKSI
Teksti: Aapo Koskela

LUOVIEN KOHTAAMISTEN
ILMIANTORULLA

T

ämä vuosi on ollut mielenkiintoinen ja ammatilliseen kasvuun kannustava matka, jota tehdessä on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota
työssä jaksamiseen.

Kuvassa Anu, Atte, Marika ja
Nina

Dominon työssä on näkynyt merkkejä siitä, että
poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta nuoret pitävät tärkeänä asiana itsestään huolehtimisen, mielen
hyvinvoinnin ja elämän jatkumisen. Kohtaamisia on
siirretty puhelimen tai muiden sähköisten välineiden kautta toteutettaviksi, mutta asiakkaat ovat sitoutuneet siitä huolimatta tapaamisiin, koska ovat
pitäneet itsensä hoitamista tärkeänä. Toisaalta on
ollut myös niitä, joille tämä vaihtoehto on tarjonnut
mahdollisuuden itsensä tutkiskeluun, ilman ahdistavia siirtymisiä paikasta toiseen. Etänä alkaneet
asiakkuudet ovat tarjonneet myös iloisia ja yllättäviä kohtaamisia. Puheluiden välityksellä syntyneet
mielikuvat toisesta ihmisestä ovat saaneet kasvot
myöhemmin Dominon ovella.
Olemme äärimmäisen iloisia siitä, että olemme saaneet tehdä poikkeusoloista huolimatta myös kasvokkain tehtävää työtä läpi koko vuoden. Meidän ei ole
tarvinnut kohdata tilannetta, että ovet olisi pitänyt
laittaa kiinni, vaan olemme saaneet konkreettisesti
olla saatavilla heille, jotka meitä tarvitsevat. Nuoret
ovat itse sanoittaneet, että on ollut tärkeää tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Lisäksi he ovat olleet kiitollisia
myös etäyhteyksin toteutuneista tapaamisista. Niiden avulla on voitu kohentaa asiakkaiden tilanteita
monin tavoin.
Työssäjaksamisen kannalta keskeisempiä asioita
on se, että saa kohdata työkaverin ja tulla kohdatuksi päivän aikana. Joskus tarvitsee myös itse ihmistä,
joka kuuntelee ja kannattelee.

Kuvassa on Atte, Aapo, Anu,
Anni, Päivi ja Marika Lanupuistossa, jossa kävimme
ryhmäytymässä ja pohtimassa työmme merkitystä.
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Tänäkin vuonna nuoret ovat osoittaneet huikeita
selviytymistarinoita ja opettaneet meitä siitä, kuinka
vaikeistakin lähtökohdista voi ponnistaa kohti elämisen arvoista huomista!

Haastatteluiden tekstit ja kuvat: Susanna Ormaa-Perälä ja Dunia Toropainen

K

orona-aikana työntekijät näkivät toisiaan
vähemmän kuin ennen, myös yhteydenpito
työntekijöiden välillä yli yksikkörajojen oli
vähäisempää. Poikkeuksena tästä oli jalkautuva
nuorisotyö, jonka toimintamuodon aloitti moni nuorisotyöntekijä tilojen mennessä kiinni ja rajoitusten
estäessä sisätiloissa työskentelyn. Lisäksi nuorisopalveluiden yksiköissä otettiin digikolmiloikkia
Discordin ja Teamsin maailmoihin. Työntekijät keksivät luovia ratkaisuja kohdata turvallisesti nuoria.

Toivottavasti kaikille lukijoille avautuu samanlai
nen ihmetyksen ja ihailun maailma kuin minulle,
kun kuuntelin ja kirjoitin haastateltavien kuvauksia työstään korona-aikana: miten ammattimaisesti, hauskasti ja idearikkaasti haastateltavat olivat
ratkaisseet tilanteet kohdata nuoria. Olen vaikuttunut erityisesti siitä, kuinka upeita tyyppejä meillä on
nuorisopalveluissa töissä.
Voin koko sydämestäni todeta: Ootte rautaa!

Halusin kuvata ja tehdä näkyväksi näitä innovatiivisia ratkaisuja, joita työntekijät loivat tavoittaakseen
nuoria. Lisäksi halusin haastatteluissa hieman yllättävienkin kysymysten avulla tuoda työntekijöiden
persoonaa esiin ja piirtää täten isomman kokonaiskuvan haastateltavasta ja hänen tavastaan ajatella
niin työstään kuin itsestäänkin. Toimintakertomus on
oiva väline välittää keinot ja kuvaukset luovista kohtaamisen tavoista niin Lahden nuorisopalveluiden
sisällä kuin ulkopuolisillekin tahoille.
Päädyin haastattelemaan aluksi Tiiaa, jonka toimintaa olin nähnyt TikTokissa live-tanssituntien tiimoilta.
Sen jälkeen pyysin Tiiaa ilmiantamaan nuorisopalveluista toisen henkilön, joka hänen mielestään oli toiminut luovasti ja ketterästi korona-aikana tavoittaakseen nuoret. Tämä ”ilmiantorulla” pyöri kahdeksan
työntekijän ketjussa päätyen lopulta DraamaLaBin
työvalmentajaan, Lauriin.
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HAASTATTELU
TIIA BUCOVSCHI
Kuka olet?
Olen Tiia Bucovschi, tanssija ja vaimo sekä iloinen
ja aktiivinen tyyppi, joka mielellään kokeilee uusia
asioita. Kokeilen myös sellaisia asioita, joita en osaa.
Lisäksi olen helposti innostuva ja eri asioista kiinnostuva.
Mitä työtä teet nupassa?
Olen eteläisellä alueella harrastustoiminnan ohjaaja.
Koordinoin, suunnittelen, toteutan, kehitän ja arvioin
eteläisen alueen nuorisopalveluiden harrastustoimintaa yhdessä työparini kanssa. Tämä uuden mallin kehittämiskokeilu on vuoden 2021 loppuun asti.
Miksi se on kiinnostavaa?
Tämä on uusi juttu, jota ei ole tehty aikaisemmin
Lahdessa. Se on myös siksi mielenkiintoista, että
teen enemmän koulujen kanssa yhteistyötä kuin
ennen. Me toimimme eteläisellä alueella Liipolasta
Jalkarantaan, kouluilla ja nuorisotiloilla sekä muissa harrastuspaikoissa. Kohderyhmänä on erityisesti
yläkouluikäiset nuoret. Tänä vuonna kokeillaan ja
katsotaan, miten olisi mahdollista jalkautua muille
alueille. Valtakunnallisestikin tämä on tuore juttu.
Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Vaikea sanoa, kun tämä on kehittämistyötä, jossa
kokeillaan ja muutetaan toimintaa. Muuttaisin kuitenkin sen, että minulla ja Sepolla olisi oma toimisto Lähteessä. On vähän vaikeaa olla puuttumatta
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nuorisotilaan (aiemmin ollut siellä töissä) liittyviin
asioihin, kun kuulen toisella korvalla puhuttavan sen
toiminnasta. Haluaisin tehdä neljä päivää harrastustoimintaa ja yhden päivän some-sisällön tuottamista.
Tällöin some-työhön voisi panostaa laadukkaasti.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Harrastustoimintaan liittyen olisi kiva tehdä työtä.
Keskittyisin kuitenkin enemmän koordinointiin ja pitäisin vähemmän omia ryhmiä, koska niihin menee
paljon aikaa. Joskus minulla on kokemus, että en
ehdi antamaan täyttä panosta kohtaavaan työhön.

pahtamaan vain livetanssitunneille. Olin tehnyt Instaan oman koreografian tai sitten opetin TikTokista
opeteltuja tansseja. Pistin livestreamauksen käyntiin
ja me teimme musiikkiin koreografioita. Minulle tuli
viestejä, että kiva kun pääsin harrastamaan, vaikka
oli korona-aika. TikTok on vahvasti tanssiin kiinnittyvä
sovellus, joten sinne nuoret löysivät erityisen helposti. Parhaimmillaan minulla oli neljä n. 45 minuutin
mittaista tanssituntia viikossa, kaksi Instagramissa
ja kaksi TikTokissa. Korona-ajassa hyvää oli se, että
pystyin käyttämään työaikaa some-työskentelyyn.
Yleensä kiireessä some-työ jää vähemmälle, koska
se vie paljon aikaa ja usein siitä ajatellaan, että se
on vähemmän tärkeää toimintaa. Tai näin ainakin
luulen, että muut ajattelevat. Siksi tulee toisinaan itsekin priorisoitua jotain muita töitä some-työn edelle.

Liikuntajuttujen lisäksi meillä oli aina haastekisoja ja
yksi niistä oli kuukauden taitohaaste.

Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Opin kokonaan uuden sovelluksen eli TikTokin. Opin
myös sen, miten tärkeää tämä työ on. Erityisesti se,
että pääsin tekemään harrastustoimintaa korona-aikana. Itsestäni opin sen, että nautin some-sisällön
tuottamisesta. Tein joka viikko uuden tanssin. Tanssit
kestivät 15 sekunnista aina 30 sekuntiin. Kokonaiskestoltaan tanssit kestivät puoli tuntia aloituksen
ja lopetuksen kanssa. Somessa on tärkeää näyttää
itse aluksi tanssi kokonaisuudessaan. Koreografian
opettamisessa on eri keinot in real livessä ja live
streamissa.
Opettelin myös uuden harrastuksen eli otin taitohaasteen vastaan, tämä oli ukulelen soitto. Laitoin
vinkkejä someen siitä, miten opettelin soittamaan
ukulelea. Löysin ihanan vesimeloniukulelen Tigeristä, vaikka olin ensin ajatellut opetella jongleerausta.

Paljasta nupasta seuraava henkilö, joka toimi
nokkelasti ja kekseliäästi korona-aikana?
Jalkautuvat haluaisin mainita. Anni ja Krista, mutta nyt kun nupalla töissä on enää Anni, niin sanon
Anni. Kun kaikki alkoivat tehdä jalkautumista, he
auttoivat ja pitivät hommaa kasassa koko ajan. He
toimivat nokkelasti ja kekseliäästi ja saivat homman
toimimaan, vaikka jalkautumista tehtiin laajasti. Jalkautuva työ on todella hienovaraista työtä ja on aika
vaikeaa saada yhteys nuoriin. Anni sai hienosti yhteyden nuoriin.

Kerro jokin salainen taitosi?
Ennen ajattelin, että haluaisin olla jossain paras,
mutta olen todennut, että olen semihyvä aika monessa. Osaan esimerkiksi editoida videoita. Ne ei ole
ammattitason juttuja, mutta olen semihyvä niissä.
Se on ehkä viimeisin salainen taitoni.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Olen tosi herkkä ihminen, mikä ei ehkä ensimmäiseksi paista minusta, koska olen kiivas ja suorapuheinen. Lisäksi minulla on iso jalka naiseksi, kokoa
43. Haluaisin käyttää pinkkejä glitterkenkiä. Toivon,
että niitä tulisi kauppoihin isompaa kokoa.

Miksi valitsit hänet?
Annin tapa kohdata nuoria on ihana, ihailtava, rohkea ja mutkaton. Ihailen erityisesti sitä, miten syvän
yhteyden Anni luo nuoriin.

Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Olin aloittanut somessa kokeilun, jossa minulla oli
henkilökohtainen tili. Tein kohtaavaa nuorisotyötä
Instassa eri lailla kuin olimme perinteisesti tottuneet
tekemään. Nupassa on hyödynnetty Instaa aiemmin
lähinnä tiedonvälityskanavana. Minä tein enemmän
henkilökohtaisella tasolla kohtaavaa työtä. Koronan
myötä, kun tilat menivät kiinni, oli selkeä seuraava
askel miettiä, miten harrastustoimintaa voisi tehdä
etänä, kun nuoret eivät päässeet liikkumaan paikan
päälle. Pohdin, että Insta olisi hyvä kanava. (Instasta, Tiktokista sekä nykyään myös YouTubesta löytyy
heioontiia-kanava). Se saavutti hyvin nuoria. Nuoret
pystyivät olemaan paikalla koko ajan livenä tai pii-
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tärkeällä asialla -somekampanjaa. Kampanjassa
oli mukana esikuvia, jotka videoillaan pyrkivät jakamaan korona-tietoisuutta, tukivat nuoria jaksamaan
ohjeiden noudattamisesta ja pyrkivät saamaan nuoret havahtumaan tilanteeseen.
Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Erityisesti silloin, kun olosuhteet muuttuvat, on tosi
tärkeätä kohdata nuoria. Yhteistyön merkitys korostui tällöin. Jaetaan tietoa yhdessä ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Sen huomasin, että vaikka
itsekin pelkäsin, pystyin silti ylittämään sen tunteen
ja tekemään työtäni. Kohtaamisen haasteena oli turvavälien pitäminen. Nuorten porukat muodostavat
todella tiiviin ringin. Jouduin miettimään, että miten
pääsisin mukaan suljettuun rinkiin samalla pitäen
riittävän etäisyyden.
Kerro jokin salainen taitosi?
Olen tarkka. Työkaverin kertomaa: ”Sinulla on taito
huomata pienet yksityiskohdat isossa kokonaisuudessa.”
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Mulla menee välillä oikea ja vasen sekaisin. Jos olen
kartturi, saatan sanoa: käänny vasemmalle, mutta ohjaan kädellä oikealle. Kättäni
pitää siis seurata. Siksi autona on Volvo.

HAASTATTELU
ANNI RATILAINEN
Kuka olet?
Anni jalkautuvasta nuorisotyöstä.
Mitä työtä teet nupassa?
Olen jalkautuvan ehkäisevän päihdetyön hankkeessa, jossa jalkaudutaan nuorten vapaa-ajanviettopaikoille.
Miksi se on kiinnostavaa?
Jokainen päivä on erilainen. En voi hallita tilanteita tai olosuhteita ja menen nuorten ehdoilla. Mitä
kauemmin teen tätä työtä, sitä merkityksellisemmältä se tuntuu. Tärkeältä tuntuu se, että tämä on pitkäjänteistä työtä nuorten kontaktien syntymisessä.
Kaikkea ei voi ennakoida.
Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Työ on kausityötä. Talviaikaan toivoisin, että nuoret
liikkuisivat enemmän. Triossakaan ei voi olla neljäs-
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Jalkautuminen korona-aikana
Kun nuorisotilat sulkeutuivat maaliskuussa
koronan takia, siirtyivät nuorisotyöntekijät digitaalisten toimintojen lisäksi poikkeusolojen
tehtäviin tapaamaan nuoria alueilla ja samalla seuraamaan tilannetta ja nuorten vointia.
Työntekijät jalkautuivat jokaisella alueella
ainakin kahtena iltana viikossa. Yksi työntekijäryhmä teki viikonloppuisin koko kaupunkia
koskevan jalkautumistyövuoron. Vastaanotto
alueilla oli kahtiajakoinen: toisaalta nuoret
kaipasivat kontaktia aikuisiin ja kertoivat tilanteestaan sekä tuntemuksistaan. Toisaalta
runsas jalkautuminen, jota tekivät muutkin
kuin nuorisopalveluiden työntekijät, sai aikaan myös ärtymistä nuorissa. Jalkautumisista raportoitiin viikoittain Lahden kaupungin
valmiusryhmälle. Jalkautumisessa siirryttiin
jälleen normaaliin volyymiin, kun rajoituksia
poistettiin 1.6. alkaen. Jalkautuvan nuorisotyön ja poikkeustilajalkautumisen toimintakertoja oli vuonna 2020 313 ja kohdattuja
nuoria oli 8 297.

Paljasta nupasta seuraava henkilö,
joka toimi nokkelasti ja kekseliäästi
korona-aikana?
Mukkulan Jonna Mäkinen.
tä viiteen tuntia päivässä. Talvella paikkoja, joissa
voimme olla ja tehdä työtä, on vähemmän. Me aloitamme lokakuun lopussa jalkautumisen yläasteille.
Välitunneilla kohtaamme nuoria ja käytämme ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmiä. Jalkautumiset
kouluilla on suunniteltu konujen kanssa yhdessä,
vaikka toteutus tapahtuu todennäköisesti vain jalkautuvien kesken.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Yhdistäisin jalkautuvaan työhön pitkäaikaisemmat
asiakassuhteet. Olen prosessi-ihminen, joten tykkään jatkumoista.
Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Huomioimalla koronarajoitukset jalkautumisissa. Me
oltiin mukana ideoimassa Lahden nuorisopalvelut

Miksi valitsit hänet?
Jonna lähti ennakkoluulottomasti kohtaa
maan nuoria, vaikka olo
suhteet olivat
epänormaalit. Jonna käytti rohkeasti eri
välineitä, kuten Discordia ja jalkautumista.
Jalkautuminen meidän kanssamme Mukkulassa oli omalähtöistä ja syntyi halusta
kohdata nuoria. Hän myös jatkoi jalkautumista sen jälkeenkin, kun se nupa-tasolla
laajasti loppui. Lisäksi Jonnalla oli: ”pyydä
työntekijä lenkille” -palvelu, jossa Jonna
lähti nuoren kanssa kävelylle ja keskusteli nuoren kanssa aiheesta, joka nuorta
mietitytti. Jonnalla on hyvä ”vaikeuksista
voittoon” -asenne. Häntä myös kiinnosti
jälkeenpäin, onko jalkautuvat nähneet
Mukkulan nuoria.
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Kuinka Discordia voisi hyödyntää meidän työssämme? Haastetta toivat Instagram-livet ja ylipäätään
kameran edessä työskentely. Lisäksi piti miettiä,
mitä tehdään Ig-liveissä ja miten saadaan tavoitettua nuoria Discord-serverille. Pohdimme myös,
miten rakennetaan viikon ohjelma, ettei ole liikaa
kaikkea, muttei ole liian vähääkään. Jalkautuva työ
tuli sitten myöhemmin kuvaan. Sitä en ollut aiemmin tehnyt, onneksi jalkautuva työpari oli auttamassa alussa kohtaamaan jännittävän tilanteen. Nuorisotila on oma turvallinen pesä. Nyt piti heittäytyä
nuoren alueelle, se oli jännittävää. Jalkautuvassa
työssä mennään nuoren säännöillä. Olen aikuinen
kuuntelemassa, mitä on milloinkin minkäkin asian
taustalla. Mieltä painavat asiat tulivat eri lailla esiin
kuin nuorisotilalla. Näkyväksi tulivat myös nuorten
roolitukset heidän vapaa-ajallaan, kun aikuisia ei
ole katsomassa. Nuorisotilalla näkee eri roolin kuin
jalkautuessa. Nuorisotilalle tullaan ja silloin nuori valitsee tulemisen ja olemisen tilassa. Kun taas
mennään nuoren alueelle, nuori voi valita, ettei haluakaan kohdata. Kesällä huomattiin jalkautuessa,
että nuorilla on iso aikuisen tarve. Nuoret tulivat itse
kesällä juttelemaan joukoittain ja osa heistä tuli nuorisotilalle syksyllä, kun olimme jälleen auki. Naama
oli tehty tutuksi.
Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Opin, että aika paljon sitä kuitenkin osaa ja on nopea oppimaan. Tietotaidollisesti pystyn sulautumaan
aika moneen juttuun ja pystyn heittäytymään totaalisiin käännöksiin. Lisäksi oman jaksamisen tunnistaminen tuli näkyväksi.

HAASTATTELU
JONNA MÄKINEN
Kuka olet?
Jonna Mäkinen, Mukkulan nuorisotilalta.
Mitä työtä teet nupassa?
Teen nuorisotyötä Mukkulan nuorisotilalla, pohjoisella alueella.
Miksi se on kiinnostavaa?
Nuoret ovat tämän työn ilo. Nuoren kohtaaminen,
kuunteleminen ja elämässä eteenpäin auttaminen.
Paras hetki päivässä on se, kun pääsee tapaamaan
nuoria.
Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Vuorokauteen lisää tunteja ja tietokoneaikaa vähemmälle. Näennäinen kiire tuntuu vallitsevan työtä.
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Kaikkeen ei pysty, vaikka kuinka haluaisi. Verkkonuorisotyöstä opin paljon ja face to face -kohtaamisen
tärkeys korostui.
Kerro jokin salainen taitosi?
Keksin tarttuvia tunnusbiisejä arkisiin asioihin. Esimerkiksi: ”Minulla oli sortsit ja istuin, joten polvi oli
rypyssä. Ryppypolvi, ryppypolvi, ryppypolvi rym rym
rym…” Tämä lukeutuu edelleen Top 3 -biiseihini, jotka jäävät soimaan päähän.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Tykkään seurata ja jäädä katselemaan ötököitä. Jos
näen, että joku ötökkä tekee jotakin, otan siitä kuvan. Jos töissä on ötököitä, pelastan ne ja vien ulos.
Olen siis ötököiden puolella. Lapsena halusin olla
ötökkätutkija.
Paljasta nupasta seuraava henkilö, joka toimi
nokkelasti ja kekseliäästi korona-aikana?
Saara Aaltonen.
Miksi valitsit hänet?
Saara järkkäsi ryhmätoimintaa WhatsAppissa. Hän
vei päivän piristyksiä nuorille kotiin ja teki muutoinkin kaikkea tekemiseen liittyviä juttuja, joita nuoret
voivat kotona tehdä. Lisäksi Saara tarttuu asioihin ja
on rautainen ammattilainen. Hän teki TikTokkeja, jotka toimivat piristysruiskeina, kuten perjantaifiilistelyjä Satun (Möysän nuorisotila) ja Kitin kanssa. Niistä
huokui iloisuus ja se, että niitä oli hauska tehdä.

Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Tekisin yksilöohjaamista yhdistettynä taiteeseen ja
itseilmaisuun. Nykyisessä työssä yksilöohjaaminen
ei oikein ole mahdollista.
Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Totaalisesti. Nopealla tahdilla piti opetella uudenlaista toimintatapaa. Samaan aikaan työpari oli karanteenissa, mikä toi omat haasteensa uuden toimintavan miettimiseen. Vaikeaa oli miettiä, että miten
saadaan tavoitettua nuoret? Piti lähteä miettimään,
mitä kaikkea nuorisotyöllistä pystyy tekemään netin
välistyksellä. Tiesin sen, että Discord on jokin alusta, jota on käytetty pelipiireissä pitemmänkin aikaa.
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Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Opettelin uusia some-juttuja. Snäppi ja TikTok olivat
uusia tuttavuuksia, WhatsAppista löysin myös uusia
ulottuvuuksia. Otin some-kanavia haltuun. Keskiviik
kona koulun mennessä kiinni, oli mulla jo edeltävänä
päivänä ryhmät pystyssä. Porukka 9.-luokkalaisia oli
perustanut ryhmän nimeltä ”Saara, kuuntele meitä”.
Kysyin, voiko tästä tehdä ryhmän, johon muutkin saavat liittyä ja tämä sopi heille. Laitoin viestiä Wilmaan
ja yhtäkkiä ryhmässä olikin jo 57 henkilöä.
WhatsApp-ryhmässä nuoria kohtasi lisäkseni Satu
Parviainen, Jarno Koskelainen ja Niko Hakulinen.
Jaoimme mm. pisteitä heräämisistä, kun koululta tuli
viestiä, etteivät oppilaat tule tunneille tai jaksa herätä. Päivystettiin aamuseitsemästä iltakymmeneen.
Silloin kyllä häilyi työn ja vapaa-ajan rajat.
WhatsApp-ryhmä mahdollisti sen, että olimme
kuulolla koko ajan. Järjestimme erilaisia aktiviteetteja, pelasimme Aliasta sekä ”piirrä ja arvaa” -pelejä,
laitoimme myös kuvia someen ja oppilaat arvuuttelivat, mitä kuvat esittivät. Arvuuttelimme kuvien lisäksi
biisejä ja elokuvia. Välillä oppilaat neuvoivat toisiaan.
Jarno teki kokkausvideopätkiä ja oli kuin tv-kokki.
Myöhemmin ne videot siirtyivät Instaan.
TikTok ja Snäppi tulivat myöhemmin jalkautumisen
aloittamisen yhteydessä. Sitten meillä oli pääsiäise-

HAASTATTELU
SAARA AALTONEN
Kuka olet?
Pikkuisen päälle nelikymppinen perheenäiti, joka on
ollut 18 vuotta nupalla töissä. Teen kolmatta työmuotoa tällä hetkellä.
Mitä työtä teet nupassa?
Koulunuorisotyötä, seitsemäs vuosi alkoi juuri. Sitä
ennen olin töissä tyttöjen tilassa, jonne siirryin Ahtialan nuokulta.
Miksi se on kiinnostavaa?
Tämä on erilainen ympäristö nuorille. Täällä koululla nuoret ovat pakosta. Nuokulle tullaan vapaaehtoisesti. Tunneskaalat näkyvät täällä. Tällä hetkellä
ryhmätoiminnoissa työstetään aihetta ”miten tulla
toimeen kaikkien kanssa”.
Perheet näkyvät tässä työssä enemmän kuin
nuokkutyössä. Koulu ja koti kasvattavat ja on tehtävä yhteistyötä kaikkien kanssa. Täällä tajuaa, miksi
nuori on tietynlainen. Nuoren taustat näkyvät koulunuorisotyössä hyvin.
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Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Kouluissa tai opetussuunnitelmissa voisi olla vielä
enemmän arjenhallinnan ja sosiaalisten taitojen
opettelua. Lisäisin siis oppiaineita noihin taitoihin.
Olisi kiva, jos voisi olla opettajan mukana opettamassa edellä mainittuja aineita. Kyseisten taitojen
opettaminen tulisi olla pitkäkestoista ja tavoitteellista sekä säännöllistä. Olisi kiva nähdä, tulisiko
nuorista taitavampia sosiaalisilta taidoiltaan. Pitäisi
muistaa, että oppiminen ei ole pelkkää matikkaa ja
maantietoa.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Ideaalia olisi sopiva sekoitus Isorannan emännyyttä
ja koulunuorisotyötä sekä jalkautumista. Haluaisin
tavata tuttuja nuoria jalkautuessa. Isorannan emäntänä toimisin niin, että olisi aina mukana ryhmien
toiminnassa ja toisena ohjaajana esim. ryhmäyttämässä. Tällaisessa kombossa ei tarvitsisi tehdä koko
ajan samaa työtä, vaan viikot ja päivät vaihtelisivat.

nä ässäralli. Meitä sai tilata käymään kotipihassa ja
parvekkeen alla. Jätimme pääsiäismunia tapaamisen päätteeksi. Yhdelle perheelle annettiin yhdeksän
munaa, koska heillä oli iso perhe parvekkeella meitä
moikkaamassa. Jos nuoret olisivat saaneet päättää,
olisivat he varmasti vieneet meidät kotiinsakin.
Olimme Satun kanssa aivan hulvaton pari. Naurettiin, niin että varmaan nuorennuttiin 10 vuotta. En
olisi tehnyt tätä yksin, vaan Satun kanssa toimitiin
yhdessä. Satu innoitti minua. Laitoimme WhatsAppryhmään myös sisältöä omista kämmäilyistämme
nauruineen. Joku oppilas kysyikin kerran: ”Oletteks
te aikuisia?” Jalkautumisissa oppilaat osasivat jo
odottaa meitä. He huusivat, että: ”Satu ja Saara
tulee!!!” Olimme koko ajan enemmän ja enemmän
tervetulleita heidän porukoihin. Haluisimme tehdä
jalkautumista vieläkin. Olisi nastaa päästä vaikka
joka toinen viikko jalkautumaan.
Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Ei tarvitse aina olla niin saamarin vakava. Olen ottanut aina riskejä ja tehnyt kaikkea pöljää. Opin, että
voin olla hulvaton, mutta samalla aikuinen.
Kerro jokin salainen taitosi?
Olen looginen ja tekninen, yllätyin asiasta vähän
itsekin. Ekat sulkuviikot meni mikrotukihenkilönä,
oli kiva olla avuksi. Otin läjänä haltuun TikTokit ja
Zoomit ja Teamsit.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Kiinnitän huomiota ihmisten naurutyyleihin ja tunnistan ihmisiä naurutyyleistä. Anu Siiterillä on hirveän
hauska tyyli. Erityisesti silloin, kun Anu selittää ja
nauraa yhtä aikaa. Mikään ei ole niin hauskaa kuin
nauraa mahdollisimman leveästi.
Paljasta nupasta seuraava henkilö, joka toimi
nokkelasti ja kekseliäästi korona-aikana?
Pitäisi varmaan olla jostakin muusta kuin omasta yk
siköstä, mutta koska, en oikein tiedä miten muualla
toimittiin, niin haluan valita itäiseltä alueelta Jari Karjalaisen. Jari järkkäsi hienosti Discordin ja toimi mikrotukihenkilönämme. Discordiin tuli organisaation
työntekijöitä ja valtavasti kaikkea muuta.
Miksi valitsit hänet?
Jarin pitkä pinna säväyttää joka kerta. Kaksi metriä pelkkää rauhallisuutta, vaikka olisi
kuinka kiire. Jari sanoo aina, että häntä saa
tarvittaessa häiritä milloin tahansa.
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HAASTATTELU
JARI KARJALAINEN
Kuka olet?
Karjalaisen Jari. Toimin digihankkeen hankekoordinaattorina viimeistä kuukautta. Siirryn ensi vuodeksi
vakituisen digitaalisen nuorisotyöntekijän tehtäviin.
Mitä työtä teet nupassa?
Digitaalisen nuorisotyön käytännön työtä ja kehittämistyötä sekä tukitoimintaa. Toimin itseoppineena
digivelhona verkoston avulla.
Miksi se on kiinnostavaa?
Se on erityisen kiinnostavaa siksi, että digitaaliset
alustat mahdollistavat asioita, joita emme pystyisi
muuten tarjoamaan. Alustojen avulla tavoitamme ihmisiä, joita emme muuten tavoittaisi. Koro
natilanteen vaikeuduttua keväällä mietimme, miten
saisimme pelitilan toiminnan muutettua verkkoon
ja miten pystyisimme antamaan lisävälineitä myös
muille työntekijöille. Käytännössä se oli uusia sovelluksia, toimintatapoja ja tietoa, mitä niissä voidaan
tehdä.
Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Jättäisin pakolliset toimistohommat vähemmälle ja
keskittyisin enemmän nuorten kohtaamiseen. Lisäk-
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si kohdentaisin resursseja enemmän siihen, että
kaikki kaupungin halukkaat nuoret mahtuisivat tänne pelaamaan. Tilaa pitäisi sitä varten kasvattaa ja
laajentaa, jotta esimerkiksi joukkuetoiminta ja lanit
saataisiin samaan tilaan.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Tekisin digitaalisen nuorisotyöntekijän työtä.
Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Kun tilat menivät kiinni, toimivat työntekijät aluksi
tilalta käsin ja sitten muutamaa viikkoa myöhemmin
kotoaan käsin. Käytimme sosiaalisen median alustoja hyväksi. Pääasiallisena alustana oli Instagram.
Toiminnan keskiössä toimi Discord ja Twitch, lisäksi
striimaustyötä lisättiin. Pelistriimeihin pääsi osallistumaan monin eri tavoin. Nuoret pääsivät pelaamaan meidän kanssamme ja lisäksi nuoret tekivät
muun muuassa erilaisia videoklippeja ja meemikuvia Discord-lähetyksistä. Meillä se oli hyväntuulista
tekemistä, jossa esim. minun letkautuksistani tehtiin
meemejä ja virtuaalisia T-paitoja.

Tilatoiminta siirrettiin Discordin puolelle, jossa oli
viikoittain aktivoivia kilpailuja ja haasteita. Halusimme tarjota nuorille toimintaa neljän seinän sisälle eli
turvallista poikkeusarkea nuorille, jotta olisi jotakin
mitä odottaa. Olimme Discordissa peliseurana ja juttuseurana viitenä päivänä viikossa.

vuotta sitten. Yhden kerran olen sen jälkeen käynyt
Lahdessa oikeassa parturissa.

Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Työni tärkeys korostui. Etäpoikkeusaikana tuli toiveita, että toivottavasti nämä toiminnot jatkuvat, vaikka
poikkeustila loppuu. Niille nuorille, joilla on erilaisia
haasteita elämässä, halusimme pitää kynnyksen matalana tulla toimintaan mukaan. Se koettiin erityisen
tärkeäksi. Joskus nuoria ei voi tavoittaa kuin digitaalisten välineiden kautta, koska nuorella on haasteita
tulla toimintoihin fyysisesti paikalle. Ohjaajan oma
aktiivisuus toimii myös digitaalisissa välineissä. Voit
kysyä ”mitä kuuluu?”- digitaalisella alustalla henkilökohtaisen viestin avulla. Samaa vuorovaikutustyötä
voidaan siis tehdä myös digitaalisilla alustoilla.
Itsestäni opin sen, että maailma ei kaadu, vaikka
esiinnyn. Pidin livestriimejä kolme kertaa viikossa,
yhden livestriimin kesto oli yleensä kolme tuntia. Kameran edessä keskustelu on esiintymistä ja se tuntui
erityisesti alkuun melko jännittävältä. Aiemmin pelitilan striimeissä ohjaajia oli ollut useampia paikalla ja
nyt jouduin olemaan yksin kameran edessä.

Miksi valitsit hänet?
Olin erityisen mielissäni Annin rohkeudesta hypätä
pelimaailmaan, joka oli hänelle ennestään vieras.
Sen lisäksi Anni opetteli käyttämään uutta sovellusta
eli Discordia. Hän opiskeli vierasta työtapaa etäyhteydellä ja jatkoi sitä myös lockdownin jälkeen. Anni
tunnisti, että tämä on yksi tapa saada yhteys nuoriin
ja aktivoida niitä nuoria, joihin muuten ei saada yhteyttä. Hän on ollut sanansaattajana etsivään työhön
ja innostanut myös muita etsiviä tällaiseen työhön.

Kerro jokin salainen taitosi?
Minä olen poikkeuksellisen huono keksimään nimiä hahmoille, otuksille tai millekään olennoille.
Useimmissa pelaamissani peleissä on onneksi nimi
vaihtoehtoja ja kyselen myös muilta apuja.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Minulla ei ole permanenttia. Hiukseni ovat ihan oikeasti luonnonkiharat. Ex-anoppi kysyi kerran, että
olenko ottanut permanentin? Se vähän huvitti, koska
vakituiset parturikäynnit loppuivat noin kymmenen

Paljasta nupasta seuraava henkilö, joka toimi
nokkelasti ja kekseliäästi korona-aikana?
Anni Häkkinen etsivästä työstä.

Digitaaliset toiminnot korona-aikana
Nuorisotilojen mennessä korona-aikana kiinni,
nuorisopalveluissa otettiin käyttöön erilaisia digitaalisia alustoja. Nuorisopalveluiden alueelliset palvelut tarjosivat turvallista poikkeusarkea
nuorille, jotta nuorilla oli tekemistä ja toimintaa
poikkeusaikanakin. Toiminnan keskiössä olivat
Instagram, Discord ja Teams. Tilatoiminta siirrettiin verkossa toteutettavaksi Discordin puolelle, jossa oli päivittäin aktivoivaa toimintaa ja
tekemistä. Lisäksi striimaustyötä lisättiin useissa toiminnoissa. Digitaaliset alustat tarjosivat
mahdollisuuden osallistua myös niille nuorille,
joita muuten ei välttämättä tavoitettaisi.
Nuorten työpajat siirtyivät etävalmennukseen
kevään 2020 poikkeustilanteessa. Tilanne oli
uusi työmuodossa, joka on perinteisesti perustunut läsnäololle ja kohtaamiselle. Etävalmennuksen tavoitteena oli tarjota työ- tai työkokeilusuhteessa olevalle nuorelle valmennussuhteen
keskeytyksetön jatkuminen. Poikkeustilanne
ei muuttanut ydintehtävää ja tavoitteita, vain
sen toteutustapaa. Etävalmennuksella pyrittiin
vaihtoehtoisin menetelmin tarjoamaan nuorelle
mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen, yhteisön säilyttämiseen, yksilöllisen ja yhteisöllisen
tuen tarjoamiseen sekä jatkopolkujen suunnitteluun. Valmentautujille luotiin toimialakohtaiset digitaaliset yhteisöt, kuten Discord, Zoom ja
Whatsapp. Näiden avulla jaettiin ja käytiin läpi
työtehtäviä, tehtiin ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä
ohjattiin ja tuettiin nuoria työtehtävissä ja arjen
asioissa kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan.
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kanava, jossa pystymme viestimään ja järjestämään
ryhmätoimintaa.
Discord on mahdollistanut meille myös anonyymit
yhteydenotot, ja sitä kautta onkin tullut muutama
nuori asiakkuuteen.
Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Opin heittäytymään uuteen ja ottamaan rohkeammin uusia asioita haltuun. Etätyö ja etätapaamiset
nuorten kanssa tuntui aluksi vaikeilta, kun ei näe
ihmisen eleitä ja ilmeitä samalla tavalla kuin kasvotusten tehtävässä työssä.
Meillä on todella hyvä tiimihenki etsivässä työssä. Meillä oli mahdollisuus tehdä työtä myös paikan
päällä, joten näimme myös paljon toisiamme. Korona-aikana tiimin tärkeys korostui, pääsimme juttelemaan vaikeista ja haastavista asioista, mutta myös
jakamaan onnistumiset.
Kerro jokin salainen taitosi?
Minä olen hyvä CS:GO-aloittelija. Sain GN2 rankin,
joka on ilmeisesti ihan hyvä aloittelijalle. Olen päässyt hyödyntämään tätä myös yksilötyössä ja onnistun
aina yllättämään nuoren, mikäli asia tulee puheeksi.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Minulla on kahdeksan vuotta vanhempi isoveli, jonka
kanssa pidämme tiiviisti yhteyttä. Soittelemme lähes
viikoittain videopuheluita hänen perheen kanssa,
etenkin lasten kanssa (lapset ovat 9-, 7- ja 4-vuotiaita).

HAASTATTELU
ANNI HÄKKINEN
Kuka olet?
Anni Häkkinen etsivästä nuorisotyöstä.
Mitä työtä teet nupassa?
Kohtaan tuen tarpeessa olevia 17–29-vuotiaita ja
ohjaan heitä sopivien palveluiden piiriin.
Miksi se on kiinnostavaa?
Työ on monipuolista ja opettaa joka päivä jotakin uutta. Lisäksi oma osallisuuteni nuorten prosesseissa
tuntuu tärkeältä.
Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Toivoisin nuorille helpompia polkuja.
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Paljasta nupasta seuraava henkilö, joka toimi
nokkelasti ja kekseliäästi korona-aikana?
Piia ja Anne Startilta.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Lähtökohtaisesti olen kiinnostunut kaikesta, mutta
nyt olen työssä, josta olen unelmoinut pitkään. Aloitin etsivässä nuorisotyössä elokuussa 2019 sijaisena ja olen ollut vakituisena kesäkuusta 2020 alkaen.
Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Yksin näitä töitä ei tehdä ja kehitimmekin toimintaa
tiiminä. Toimin itse ehkä enemmän Discord-toiminnan käynnistäjänä. Olemme kaikki omilla profiileillamme Discordissa ja se toimii edelleen hyvänä
alustana yksilötyölle. Lisäksi meillä on nuorille oma

Miksi valitsit heidät?
Muuttuvien rajoitusten aikana Anne ja Piia sopeutuivat tilanteisiin luovasti ja ketterästi uusia toimintaympäristöjä hyödyntäen. Annen ja Piian asennoituminen
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti takasi nuorille
turvallisen tilan, jossa he voivat jatkaa oman arjen
ja hyvinvoinnin vahvistamista. Erityisesti nuorten
osallisuus toiminnan kehittämisessä sekä yhdessä
oppiminen näyttäytyivät starttivalmennuksen toiminnassa. Ilahduttavaa on ollut myös uusien haasteiden
kohtaaminen hieman pilke silmäkulmassa. Ratkaisuja on pohdittu myös tulevaa ajatellen ja pyritty
kehittämään niitä kestäviksi sekä tarpeen mukaan
uudelleen hyödynnettäviksi.
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ja tiistaista torstaihin kolme tuntia päivässä. Tuntui,
että yhdessä päivässä teki kaksi työpäivää. Nuoret
suhtautuivat muutokseen hyvin. Starttivalmennuksen ryhmätoimintaan Discordissa ei ollut pakko osallistua, mutta suurin osa osallistui. Viikonloppuna oli
WhatsApp-haasteita. Onnistuimme tavoittamaan
nuoria, joille oli haastavaa tulla livenä paikalle, mutta
Discorissa saapuivat paikalle nakutettuina. Toukokuussa työ muuttui kuntouttavaksi työtoiminnaksi.
Siihen asti se oli ollut vapaaehtoista toimintaa.

Piia ja Anne Startilta

Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Otin digikolmiloikan. Maanantaina en tiennyt, mikä
Discord on ja tiistaina se oli jo perustettu. Discord
rakennettiin yhdessä nuorten kanssa ja sitä alettiin
käyttää välittömästi. Nuoret olivat meidän tukihenkilöitämme Discordin käytössä. Opittiin, että etänäkin
voi tehdä näitä töitä. Tällaisenaankin tehtävä työ voi
olla palkitsevaa, vaikka se onkin rankkaa, mutta eri
lailla kuin normaali työ. Opin myös rajaamaan työtäni, koska alussa päivät meinasivat venyä, kun oli
kotona töissä.
Kerro jokin salainen taitosi?
Neulon paljon. Neulon villasukkia, tumppuja ja pipoja. Olen myös tehnyt neulemekon tyttärelleni ja
nyt opettelen islantilaisneuleen tekemistä. Olen
opetellut neulomaan Googlen avulla. Käsityökekke-

rit-sivustolla neulotaan yhdessä. Islantilaisneuletta
tehdään muutaman päivän pätkissä. Olen ollut koko
kouluaikani puukäsitöissä ja ensimmäiset kirjoneulesukkani olen tehnyt kolme vuotta sitten. Ne eivät
mahtuneet kenenkään jalkaan. Nykyään ohjeet ovat
helppoja sisäistää netin kautta, siellä näytetään paksuilla puikoilla, miten neulotaan.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Olen kotimaisten sarjojen ja elokuvien suurkuluttaja.
Esimerkiksi Metsoloita olen katsonut jo monta kertaa. Ei haittaa, vaikka osaan jo ulkoa jotkut sarjat.
Elokuvista Lupaus on sellainen, jota voin katsoa useita kertoja. Samoin kuin muitakin Suomen sodista
kertovia elokuvia voin katsoa monia kertoja uudelleen.
Paljasta nupasta seuraava henkilö, joka toimi
nokkelasti ja kekseliäästi korona-aikana?
DraamaLaBin työntekijät Lauri ja Auli.
Miksi valitsit hänet/heidät?
He muuttivat toiminnan digitaaliseksi nopeasti ja saivat toteutettua loppuprojektin uusissa olosuhteissa.

HAASTATTELU
PIIA KOSKIMAA
Kuka olet?
Olen toinen Startin ohjaajista. Lisäksi olen 35-vuotias kahden kouluikäisen lapsen äiti ja myös mies
kuuluu perheeseen.
Mitä työtä teet nupassa?
Startilla tehdään töitä 15–25-vuotiaiden lahtelaisten nuorten kanssa ja mietitään, mitä he haluaisivat
tehdä isona.
Miksi se on kiinnostavaa?
Se kun nuori löytää oman juttunsa, eli mitä haluaa
tehdä, on palkitsevaa. Myös se, että saa vaikuttaa
omaan työhönsä: mitä tekee ja miten tekee.
Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Lisäisin resursseja, koska siihen on tarve. Emme pysty vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen. Kysy-
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myksessä on henkilöstö- ja tilaresurssit. Tilaresurssit
tulevat onneksi muuttumaan piakkoin. Meidän pitäisi voida perustaa toinen ryhmä. Nyt ryhmään mahtuu
12 nuorta kerrallaan. Koko ajan ei voida pitää rekryä
auki, koska tulijoita olisi liian paljon. Jonossakaan ei
voi pitää nuoria kuukausia, koska se passivoi heitä.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
En varmaan vaihtaisi startilta mihinkään, mutta jos
pakko olisi, niin ehkä etsivä työ tai yksilövalmentajan
työ voisi kiinnostaa.
Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Menimme Discordiin. Meillä oli neljänä päivänä viikossa ryhmätoimintaa. Maanantaisin kaksi tuntia
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Miten muutit korona-aikana omaa työtäsi, jotta sait tavoitettua nuoria?
Tuli päivitettyä digitaalisten työtapojen käyttö melkein tähän päivään. Viime kevät toteutettiin videopuheluiden avulla nuorten kanssa. Eleitä ja ilmeitä piti
korostaa enemmän, koska tuntui että ne eivät välity niin hyvin ruudun välityksellä kuin livenä. Viime
keväänä sai selittää ohjeita ja työtehtäviä monisanaisemmin, kun ei pystynyt näyttämään harjoitteita
samalla lailla kuin ennen livenä. Loppuprojektiksi
tehtiin video. Harjoittelimme kuvakäsikirjoituksen tekemistä mahdollisimman tarkkaan, jotta rajoitusten
päätyttyä pystyisimme kuvaamaan videon kuvakässärin avulla suunnitelman mukaan.
Mitä opit korona-aikana itsestäsi ja työstäsi?
Työstä opin sen, että ei ole sama kohdata ihmisiä diginä kuin livenä. Mutta se yllätti, että jos ei olisi tiennyt, että oli koronakevät, niin nuorten palautteiden
perusteella sitä ei olisi edes voinut päätellä. Nuorilla
oli hyvin samanlaisia ajatuksia ohjaajuudestani kuin
aiemmin. Nuoret kokivat saavansa paljon pajajaksosta, vaikka oltiin etänä. Työtä siis pystyy tekemään
myös etänä. En ikinä toivo, että tulisi näin pitkä etäjakso, mutta jos jatkossa tallainen tilanne tulee, niin
on työskentely kuitenkin mahdollista.
Opin itsestäni sen, että kuinka tärkeää on ympäristö, jossa tapaa muita työkavereita. Omassa kodissa työ ja vapaa-aika sekoittuvat. On tärkeää saada
tehdä työtä jossain muualla kuin kotona. Näin pysyy
selkeät rajat työlle ja vapaa-ajalle.

HAASTATTELU
LAURI KESKIVÄLI
Kuka olet?
Lauri Keskiväli, hyvässä iässä ja lihassa oleva työvalmentaja draaman ja taiteen ihmeellisessä maailmassa.
Mitä työtä teet nupassa?
Olen työvalmentajana DraamaLaBissa. Ydintyönäni
ohjaan ja autan lahtelaisia nuoria kohti eheämpää
ja parempaa elämää.
Miksi se on kiinnostavaa?
Se on siksi kiinnostavaa, että työssäni saan jotenkin
aina hämmästyä sitä, kuinka mainioita ja hienoja ihmisiä on olemassa. Sekin kiinnostaa, että saan tehdä töitä rautaisten ammattilaisten kanssa.
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Mitä muuttaisit työssäsi, jos voisit?
Palkka voisi olla vähän parempi suhteessa siihen,
miten hyvää työtä me teemme ja varmasti autetaan
yhteiskuntaa ja Lahtea olemaan parempi paikka
nuorelle. Koen paljon arvostusta, mutta ulkopuolinen nostatus ja arvostus voisi tuntua hyvältä.
Mitä työtä tekisit tässä organisaatiossa, jos
kaikki olisi mahdollista?
Tekisin tätä omaa työtäni. Saan tehdä sitä työtä, joka
on tässä organisaatiossa mielenkiintoista. Saan tehdä käytännönläheisesti työtä ja se on kivaa.

Kerro jokin salainen taitosi?
Mulla on tarkka ja hyvä äänimuisti, mieleen jää tosi
helposti laulut ja se, mitä joku on sanonut. Olen
tosi auditiivinen tyyppi. Kykenen muistamaan monia asioita, mitä joku on sanonut tai mitä on tehty.
Turhaakin melua tosin jää muistiin. Jos kuulen Lauri
Tähkää radiossa, niin se on sitten koko laulu päässä.
Kerro itsestäsi jokin epäoleellinen seikka?
Mä tiedän täydellisen makaronilaatikon reseptin.
Aina kun teen makaronilaatikon sillä reseptillä, se
onnistuu. Resepti on valitettavasti salainen.
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