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Vuosi 2020 tullaan varmasti muistamaan niin Suomen kuin koko maailmankin 
historiassa. Koronavirus  levisi maailmanlaajuiseksi epidemiaksi ja meidän 
kaikkien oli opittava tulemaan sen kanssa toimeen. Koronapandemia määritteli 
valtakunnallisesti sekä paikallisesti, miten palveluja voidaan tuottaa ja miten 
toimintoja voidaan järjestää.

Valtioneuvosto nimesi nuorisotyöntekijät yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen 
henkilöstöön. 

Kouvolan nuorisopalveluissa muistetaan vuosi monien muutosten vuotena.

Kokoontumisrajoitusten myötä Kouvolan nuorisopalvelut siirtyi nopeasti ja 
ennakkoluulottomasti toimimaan eri verkkoalustoilla ja sosiaalisen median 
kanavilla. Lähtökohtana se, että pyritään tuottamaan kaikki olemassa olevat 
palvelut, vaikkakin eri tavalla. Verkkonuorisotyötä lisättiin ja toimintoja muokattiin. 
Turvallisuusasiat huomioiden nuoriso-ohjaajat jalkautuivat koko Kouvolan alueelle. 
Havainnoitiin alueiden ilmiöitä, opastettiin nuoria toimimaan turvallisesti ja 
tiedotettiin mahdollisuudesta osallistua nuorisopalveluiden toimintaan verkossa.

Muutoksia aiheutti myös se, että vuoden alussa nuorisopalvelut siirtyi 
toteuttamaan alueellista nuorisotyön mallia ajatuksella ”Mennään sinne, missä 
nuoret ovat”. Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi nuorisotyön palveluja tarjottiin 
kattavammin jokaisella viidellä perhekeskusalueella, myös kaupungin reuna-
alueet huomioiden. 

Kaupungin säästötoimenpiteistä johtuen kaupungin henkilöstö lomautettiin. 
Nuorisotyöntekijät saivat osakseen kolmen viikon lomautuksen, jonka he pitivät 
touko-kesäkuussa. 

Vuosi on vaatinut venymistä, asennemuutosta, motivaation ylläpitämistä ja toinen 
toistemme kannustamista. Vuosi on myös antanut aikaa perehtyä, kehittää ja 
oppia. Olemme oppineet uusia toimintatapoja, joita jää käyttöön koronan 
jälkeenkin.

Suuri kiitos koko nuorisopalveluiden osaavalle henkilöstölle jaksamisesta!

Uskon, että vuosi 2021 näyttää valoisammalta.

Tässä toimintakertomuksessa on nostoja vuoden 2020 nuorisopalveluiden 
toiminnoista. Mukavia lukuhetkiä toivottaen,

Maritta Rihu 
koordinaattori, nuorisopalveluyksikön vastaava.

TERVEHDYS
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KOUVOLAN NUORISOPALVELUIDEN 
UUSI ALUEMALLI

Kouvolan nuorisopalvelut siirtyi aluemalliin 1.1.2020. Mallin 
tavoitteena on tuoda palvelut lähemmäksi ja tutummaksi eri puolille 
Kouvolaa. Muutoksen myötä jokaisella viidellä alueella on oma 
erityisnuorisotyöntekijä sekä etsivä nuorisotyöntekijä koulu- ja 
nuorisotilatyöntekijän lisäksi. Koulunuorisotyöntekijät toimivat kaikilla 
Kouvolan yläkouluilla. Myös Ohjaamo-toiminnan, kulttuurisen, 
monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön palveluita saa 
suunnitellusti alueilta keskustan NuortenPaikan lisäksi.  

Nuorisotyö toimii alueen NuortenTalolla, kaduilla, verkossa, kouluilla 
ja kodeissa. Muutoksen yhteydessä luotiin liikuntaan painottuva 
SporttiTalo. Uudet mallit rakennettiin myös ryhmätoimintoihin sekä 
jalkautuvaan nuorisotyöhön.

Alueellinen malli on saanut hyvän vastaanoton. Palvelut 
ovat tulleet tutummaksi niin verkostolle kuin nuorillekin. 

Yhteistyö ja tiedonkulku eri nuorisopalvelujen toimintojen 
sisällä on lisääntynyt ja on myös syntynyt uudenlaisia 

palveluita kuten etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön 
yhteiset +16-illat ja koulunuorisotyön ja erityisnuorisotyön 

yhteiset pienryhmätoiminnat koulujen päätyttyä. 
SporttiTalolla käy treenaamassa sekä nuoria että mm. 

etsivän työn asiakkaina olevia nuoria aikuisia.

Sanna Heimonen 
koordinaattori



Jaalan NuortenTalo
Jaalantie 97, Jaala

Kuusaan NuortenTalo
Keskusaukio 1, Kuusankoski

Korian Monitoimitalon
NuortenTalo

Kyntäjäntie 9, Koria

Valkeatalon NuortenTalo
Toikkalantie 5, Valkeala

SporttiTalo Lehdokki
Madekuja 1, Kouvola

NuPa NuortenPaikka
Kouvolankatu 28, Kouvola

Myllykosken NuortenTalo
Paperitehtaantie 10, Myllykoski

Elimäen NuortenTalo
Vanhamaantie 26, Elimäki

Inkeroisten NuortenTalo
Yhteiskouluntie 8, Inkeroinen

Sippolan NuortenTalo
Sippolan koulu, Sippolantie 15, 

Sippola

Kahvila NuortenPaikka
Kouvolankatu 28, Kouvola

Työpaja Viitakumpu
Viitakummuntie 2, Kouvola

Työpaja Spiraali
Kenraalintie 6, Myllykoski

Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut

NuortenTalot ja työpajat
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5-7lk nuoret ovat innokkaina ottaneet nuortenillat haltuun, 
NuPalla torstait. Tässä nuorten ikäryhmässä on aktiivisia 
toimijoita ja illoissa on ollutkin vilkkaan tekemisen meininki. 
Nuoria kuullaan ja toiminta onkin nuorten näköistä. 
Suosituimpia ovat pelit, kokkailut, piirtelyt ja askartelut. 
NuortenTalojen illat kasvattavat nuoria sosiaaliseen 
yhteiseloon ja jo varhaisessa vaiheessa nuori sisäistää 
NuortenTalojen käytänteet ja toiminnot, joten toiminta sujuu 
myöhemminkin. Kyseessä on matalankynnyksen toimintaa, 
jossa nuorille on tarjolla paikka, jossa olla, hengata ja 
pitää hauskaa turvallisessa ympäristössä ammattitaitoisten 
ohjaajien opastuksella.

Nuoret kasvavat 
NuortenTalojen kulttuuriin

” Pelaaminen on kivointa, kone
illa 

ja  muutenkin! ”

” Koska täällä on tekem
istä! ”

”Täällä on kaikkea kiva
a 

tekemistä! ”
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Nuorisotyö on auttanut 

minua asioissa joita en olisi 

muuten saanut välttämättä 

kokonaan itse tehtyä on se 

sitten johtunut laiskuudesta, 

osaamattomuudesta tai sen 

hetkisestä ahdistuneisuudesta 

ja stressistä.

Olen saanut tukea vaikeina 

aikoina, hän on soittanut 

puolestani ja hoitanut asioita, 

joihin en ole itse pystynyt ja 

soittanut kanssani esim. kelaan 

tai sosiaalitoimistoon. Hän 

auttoi minua myös pääsemään 

opon puheille ja täten pääsin 

hakemaan kouluun.

Aina 

auttamassa mua 

ja vastaa mun 

viesteihin.

Etsivä nuorisotyö - no, miten me 
se koetaan?

Mukavia ja osaavia 

etsiviä, antaa 

tukea arjessa ja 

kaikessa muussakin, 

ja muutenkin 

keskustelutukea

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat nuoret.  Asiakasohjauksia ja 
yhteydenottoja tuli 394, näistä asiakkuudessa oli 185 nuorta
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Etsivien kanssa tapaaminen on aina 

tosi mukavaa, työntekijät on aina niin 

iloisia ja kivoja että tulee itsellekin 

heti parempi mieli vaikka kuinka 

vaikeita asioita ollaan hoitamassa. 

Minua on auttanut paljon että 

etsivät ovat lähteneet mukaan myös 

kodin ja Ohjaamon ulkopuolelle, 

esim tutustumaan eri palveluihin tai 

saattamaan tapaamisiin.

Etsivä nuorisotyöntekijä 

oli aidosti kiinnostunut 

asioistani, kuunteli ja ohjeisti 

tarvittavissa asioissa. 

Oli luotettava ja hänelle 

oli helppo puhua omista 

ongelmista.

Etsivä on aina 

valmis auttamaan 

ja vastaa 

viesteihin heti kuin 

kerkiää.

Oon ollu parilla etsivällä 

ja kumpikin on vieny 

asioita eteenpäin. Koulu 

alko syksyllä. Ilman tukee 

tuskin oisin sinne hakeunu. 

Kannustus on parasta.

Auttoivat minua 

niin hyvin 

kuin voivat ja 

nopeasti.
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Fyysisen työn ansioista 
kunto nousi

Mahdollisuuden tienata 
rahaa työtä tekemällä

Minusta työpajalla on hyvä 
ilmapiiri ja työpaja on antanut 
minulle mahdollisuuden harkita 
miten jatkan opinnot loppuun.

Opin työskentelemään muiden 
ihmisten kanssa paremmin

Olen oppinut 
uusia asioita joista 
varmasti on hyötyä 

tulevaisuudessa

Työpaja on tuonut arkeen rutiinia ja 
tärkeää työkokemusta. Olen oppinut 

uusia taitoja ja tutustunut uusiin ihmisiin.
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MITÄ HYVÄÄ TYÖPAJA ON 
ANTANUT SINULLE? 

Jutteluapua kun 
on ollut huolia.

Varmuutta tulevaisuuteen ja olemaan 
aktiivinen hakemaan töitä, paja on 
auttanut myös näkemään useita eri 
mahdollisuuksia työelämänsuhteen.

Työpaja on antanut minulle 
ystäviä, tukea sekä hauskoja 

hetkiä.

Sain enemmän 
tietoja leipomisesta 
ja ruoan laitosta, ja 

sain työpaikan.

Kyvyn ja motivaation työskennellä 
monipuolisissa työtehtävissä ja 

paremman elämänrytmin

Antanut valmiuksia sosiaalisempaan 
elämään, tuonut esille niitä asioita, 

joissa olen parhaimmillani.

Kohderyhmä: 16-28-vuotiaat nuoret. Työpajalla työskenteli yhteensä 124 nuor-
ta, miehiä 56,4%, naisia 46.4%. Pajajakson keskimääräinen pituus oli 6kk-1v



VERKKONUORISOTYÖN 
JÄTTILOIKKA 
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Nuorisotyö elää jatkuvassa muutoksessa, sehän on meille kaikille 
tuttua. Suurin muutos koettiin kuitenkin keväällä 2020. Koko maa 
meni käytännössä kiinni, mutta nuorisotyö ei loppunut, vaan siirtyi 
vahvasti verkkoon. Kouvolassa se näkyi muun muassa sillä, että 
nuokkari perustettiin Discordiin. Verkkonuokkariin saatiin mukaan 
myös upeita vertaisnuoria, jotka valvoivat ja moderoivat toimintaa 
silloin, kun ohjaajat eivät olleet paikalla. ”Vertsikat” neuvoivat 
myös uuden edessä olevia ohjaajia innokkaasti. Discordin 
kautta tavoitettiin sellaisia nuoria, jotka eivät ole aiemmin olleet 
Kouvolan nuorisopalveluiden toiminnoissa mukana.  

Nuorisotyöntekijät tuntuvat aina olevan valmiita loikkaamaan 
sinne missä nuoret ovat, ja sitä me myös haluamme tehdä. Me 
haluamme olla nuorten tukena arjen asioissa. Juurrutimme kevään 
aikana omaa toimintaamme vahvasti verkkoon, jotta hyväksi 
havaitut toimintatavat jäävät olemaan myös niin sanotuissa 
normaalioloissa. Täytyy sanoa, että jos joku on kekseliäs sen asian 
suhteen, miten nuorten tukena voi olla poikkeusoloissa, niin se on 
kyllä mielestäni ehdottomasti nuorisotyöntekijä! Nuorille oli tarjolla 
Discord-nuokkarin lisäksi muun muassa jumppaohjeita, läksyapua, 
askarteluvinkkejä, tai vaikka keskustelua tärkeistä ja vähemmän 
tärkeistä aiheista Instalivejen muodossa.  

Järjettömän suuri hatunnosto meille kaikille poikkeusolojen 
kekseliäisyydestä, nuorten takiahan me tätä tehdään!  

Hyvä sinä, hyvä me, hyvä meidän joukkue!

Digiloikasta nauttinut

Annika Tommola, 
nuoriso-ohjaaja
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PeliTalo rantautui Kouvolaan

Vuosi 2020 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin 
Kouvolassa oli pelaamiseen liittyvää toimintaa lanien 
sekä avoimen pelitoiminnan muodossa. Pelitaloja on 
alkanut vuosien saatossa ponnahdella nuokkareiden 
yhteyteen, ja oli vain ajan kysymys, milloin kyseistä 
toimintaa saadaan Kouvolaan. Pelitoimintaa alettiin 
järjestää ensin lanien muodossa ja myöhemmin 
PeliTalo Vintissä, joka mahdollistaa Kouvolan alueen 
nuorille matalan kynnyksen yhteisöllistä pelitoimintaa. 
Poikkeuksellinen vuosi 2020 oli haastava avoimen 
pelitoiminnan starttaamiseen. Laneja odotetaan kuitenkin 
innokkaana keväisin sekä syksyisin.

Pelitoiminnan järjestäminen nuorisopalveluiden piirissä 
mahdollistaa nuoriso-ohjaajille keinon kasvattaa 
nuoria vastuulliseen ja positiiviseen pelikulttuuriin. 
Lanien teemana on ollut mm. levon merkitys, ravinnon 
merkitys, liikunta ja koulutöiden ja pelien tavoitteellisuus 
verrattuina toisiinsa. PeliTalon pääteemana on 
positiivinen pelikulttuuri ja siihen kannustaminen. 
Nyrkkisääntönä on, että muita ei haukuta vaan kehutaan. 
Näin murretaan ennakkoluuloja toksisesta pelikulttuurista. 
Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää kohdennetumpaa 
toimintaa pelaamiseen liittyen kuten striimausta sekä 
e-urheilua. Pelaaminen on suuri asia nuorten elämässä. 
Se on upea digitaalinen alusta tehdä nuorisotyötä!

Riku Tähtinen, 
nuoriso-ohjaaja
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”MIKÄÄN URHEILULAJI EI OLE 
TOISTA PAREMPI, TÄRKEINTÄ 

ON, ETTÄ TULEE HIKI”  
Lehtomäessä sijaitseva nuorisotila 
Lehdokki on yksi vanhimmista 
Kouvolan nuokkareista. Talossa 
on kautta aikain ollut kovassa 
käytössä sen yhteydessä olevat 
kunto- ja liikuntasalit. Ei siis 
ihme, että uudessa aluemallissa 
Lehdokki nimettiin SporttiTaloksi. 
Digitaalinen pelikuluttuuri on 
ottanut laajasti jalansijaa vuosien 
varrella nuorisotyössä, mutta 
Lehdokissa pelikoneiden käyttö on 
harvinaisempaa. Päivät täyttyvät 
esimerkiksi salibandyllä, koriksella, 
futiksella ja kamppailukerholla. 
Kuntosalin käyttöaste on jatkuvasti 
suuri. SporttiTalo ei kilpaile 
digitaalisuutta vastaan, vaan se 
tarjoaa oivat puitteet urheiluun 
nuoriso-ohjaajien opastuksella.   

Korona aiheutti luonnollisesti 
haasteita myös SporttiTalon 
arkeen. Ensimmäinen peliliike oli 
pitkäaikaisen nuoriso-ohjaaja 
Kanen tehojumppavideot 
nuorisopalveluiden Youtube-
kanavalle. Ei kun kokeilemaan 
kestätkö Kanen perässä! Kun 
toimintaa pystyi taas järjestämään, 
muun muassa virtuoosimaisen 
jonglööritaitaja Damián Saantianne 
opetti nuoria lajin tekniikan saloihin.  

Tämän kaiken saa aikaan 
liikunnan ilolla. Ja vielä sitä 
hikeäkin pintaan!    



KEEPIN´ ROCK ON TRACK

®

Est. 2019
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Rock Academy alkoi omalta osaltani keväällä 2019 uteliaissa merkeissä. 
En oikein tiennyt mitä hankkeesta tulisi ja mitä se meille antaisi. Olin 
tuolloin 21-vuotias ja ajatuksissani kävi häivähdys yli-ikäisyydestä 
nuorisopalvelujen hanketta kohtaan. Tämä kaikki osoittautui täysin 
vääräksi kuvitelmaksi jo ensimmäisten viikkojen aikana!  

Academy on antanut minulle juuri sellaista koulutusta musiikin saralta, 
mitä olen tarvinnut. Opetusta on mukautettu iän ja bändin tason mukaan 
erinomaisesti ja yhtyeeni on saanut loistavaa koulutusta esimeriksi 
musiikkituotannosta. Tästä iso kiitos kuuluu bändivalmentaja Erik Lintuselle 
ja artisti Mikko Von Hertzenille, joiden kommentit veivät kappaleita 
eteenpäin rutkasti.  

Hienoa oli päästä myös kiertämään keikkoja ennen koronaa Academyn 
porukalla. Syksyllä 2019 soitimme muun muassa Turussa ja Jyväskylässä, 
joissa jälkimmäisessä oli mukana myös Academyn, meillä kaikille ”iskäksi” 
muodostunut nuoriso-ohjaaja Juska Salminen, ja edellä mainittu Erik. 
Reissut olivat upeita ja meitä lähentäviä. Musiikkibisnes on isolta osalta 
yhteisössä toimimista ja keikkareissut opettavat sitä autenttisesti nuorille 
muusikoille.  

Hanke antoi minulle eväitä musiikkibisneksen lisäksi myös tavalliseen 
elämään. Deadlinen hallinointi, asioiden järjestäminen ja yhteisistä 
säännöistä kiinni pitäminen ovat kaikki kansalaistaitoja, jotka on tärkeä 
osata. Academyn kautta pääsin hyödyntämään myös opintojani, sillä 
pääsin juontamaan NupaTV lähetyksiä, jotka tukivat journalismin 
opintojani.   

Aleksi Pylvänäinen, 
Rock Criminals-yhtyeen laulaja

ROCK ACADEMY NUORTEN 
SILMIEN KAUTTA
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PAINEEN ALLA NE TIMANTITKIN MUODOSTUVAT. 
Tällä periaattella aloimme pohtimaan mahdollisuuksia järjestää 
keikkoja nuorille, vaikka poikkeuksellinen vuosi oli torpannut lähes 
kaiken mahdollisen keikkatoiminnan. Kuukausittain järjestettävät 
musaklubit eivät ehtineet edes alkaa. Kaikille nykypäivän nuorille 
2000-luvun taitteen Jyrki, musiikkipainotteinen liveohjelma, ei 
ole tuttu. Aikoinaan se veti nuoret töllön eteen joka arkipäivä. 
Bändejä ja artistivieraita, tämän konseptin mukaisesti aloitettiin 
suunnitelemaan nettilivestriimejä; syntyi NupaTV.  

Nykyaika mahdollistaa laadukkaan monikameratuotannon ilman, 
että studio täyttyy lukuisista työntekijöistä. NuortenPaikkaan 
rakentuikin paikallisen mediatuotantoyhtiön kanssa rakennettu 
lähetystila, joka mahdollisti Rock Academy-hankkeen nuorille 
mahdollisuuden päästä rokkaamaan livenä. Paikallisten 
hankebändien lisäksi pystyimme tarjoamaan keikkamahdollisuuden 
myös Raahen bändille, Neon Puutarhalle. Kolmessa lähetyksessä 
vieraili muun muassa Stam1nan, Kotiteollisuuden ja Viikatteen 
musiikkivideoiden tekijät Tuomas Petsalo ja Jouni Kallio. Lisäki 
Kouvolaan saapui Ensiferumin laulaja Petri Lindroos ja Hybrid 
Childrenin artistit Jasse Salonen ja Saska Ketonen. Joulun 
lähetyksessä Lasten Hautausmaan Tuomo Mannonen ja Kristiina 
Vaara esiintyivät akustisesti. Late Noir Theater veti punanuttuisen 
spesiaalikeikan.  

Kuten sanottu, paineen alla syntyy timantteja. NupaTV oli yksi 
erittäin toimiva konsepti. Vaikka live on aina live, niin striimit 
mahdollistivat kuitenkin soittomisen. Ja Youtube-katselukerratkin 
huitelivat 1000 molemmin puolin.

Jussi "Juska" Salminen, 
nuoriso-ohjaaja
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MAAILMA MULLISTUI –  
ULKOMAILTA VAPAAEHTOISEKSI

I came to Finland at the end of summer 2020. At that time the 
corona mostly didn’t have any effect on society. All the public 
places and youth works facilities were working normally. The only 
thing affecting me were the two weeks of carantene, but even 
those passed relatively fast. I had great support from our mentor, 
some work, a lot of books and was allowed to go for walks as 
long as I keeped distance from other people. Everything was new 
and exciting.The only dark point was the unsitancies if the other 
volunteers would be allowed to enter the country and join me for 
this experience.

In the next months got by without any corona restrictions which 
made it easy to start working and enjoying the project. That 
changed at the end of november. As the number of corona cases 
increased, youth work became remote, which made it hard for us 
to make contact with  the youngsters and participate. This and the 
lack of daylight made December a big challenge.

”Magic is believing in yourself, if you can do that, you can make 
anything happen.” - Johann Wolfgang von Goethe

Sangara Novak,  
ESC-vapaaehtoinen



25

Together we are strong - Sodarity 
in youth work 5.8.2019 - 
14.6.2020

Sura Aydin, Turkki 
Federica Falzolgher, Italia 
Elea Boisrivaud, Ranska

Sura työskenteli Viitakummun 
nuorten työpajalla ja SporttiTalo 
Lehdokissa. 

Elea työskenteli Nuorisokeskus 
Anjalassa, Kakspy Ry:n 
Kulttuuripaja Kullassa ja Valkealan 
NuortenTalolla. 

Federica työskenteli 
NuortenPaikassa ja Kouvolan 
kansainvälinen kohtauspaikka ry:n 
Monikulttuurikeskus Saagassa. 

Yleisesti vapaaehtoiset ovat tyytyväisiä hankkeeseen. Erityisesti 
he kiittivät omaa urakehitystä ja jatko-opiskeluja hyödyttävää 

kokemusta, asuntoa, mentorointia ja joustavuutta työohjelmissa. 
Työohjelmia muutettiin hankkeen aikana vastaamaan enemmän 

vapaaehtoisten omia toiveita. 

Together we are strong 
- Sodarity in youth work 
4.8.2020 - 31.7.2021

Sangara Novak, Slovenia 
Adele Salaun, Ranska

Sangara työskenteli Valkealan 
NuortenTalolla ja Kulttuuripaja 
Kullassa. Huhtikuusta 
heinäkuuhun Sangara työskenteli 
Nuorisokeskus Anjalassa. 

Adelen työpisteitä olivat 
Kuusankosken NuortenTalo ja 
Viitakummun nuorten työpaja. 

Vapaaehtoisten englanniksi 
kirjoittamat blogitekstit ovat 
luettavissa Nuorten Kouvolan 
blogissa. http://nuorienkouvola.
blogspot.com/

Vapaaehtoisten Instagram tili: 
volunteering_kouvola

Sangara ja 
Adele Anjalassa 
patosillan luona 
9.10.2020

Kalastava karhu-
patsaan edessä Elea, 
Sura ja Federica 
9.6.2020

http://nuorienkouvola.blogspot.com/
http://nuorienkouvola.blogspot.com/
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Ryhmätapaamisia

1873

Ajanvarauksella asioi

28%

Yksilökäyntejä
Ohjaamoissa

1135

Yhteensä asiakas-
tapaamisia vuodessa

3008
YLEISIMMÄT 
ASIOINNIN 
AIHEET 

Työ ja 
yrittäjyys

40%
Koulutus
ja opiskelu

24%
Hyvinvointi 
ja terveys

36%

ERINOMAINEN arvosana nuorilta Ohjauksesta 
(9,1 asteikko 4-10)



28 %

52 %

11 %

9 %

Käyttäjäryhmät yksilöasikkaina

25-30 v. 18-24 v. 16-17 v. 13-15 v.

71 %

21 %

1 %
7 %

Henkilömäärät 
ryhmätyypeittäin

ohjaamon nuorten ryhmät*

ammatillinen koulutus

peruskouluryhmät

työllistymistä edistävät palvelut**
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NUORTEN MYÖNTEISIÄ TUNNELMIA

ERINOMAINEN arvosana nuorilta Ohjauksesta 
(9,1 asteikko 4-10)

Henkilömäärät ryhmätyypeittäin
Käyttäjäryhmät yksilöasikkaina

*ohjaamon ryhmät: Jännittäjä-ryhmä, 
ADHD-ryhmät, Tuunaa tulevaisuutesi, 
kehittämisraati
** sisältää työnhaun pikatreffit, palvelut 
tutuksi-infot

*ikäryhmien jakautuminen yksilöohjauksessa, 
ei sisällä infoja tai ryhmätoimintoja

IKÄRYHMÄT OHJAAMOSSA 2020

Asiakaspalautteen mukaan Kouvolan Ohjaamossa asioineet 
nuoret ovat kauttaaltaan tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Nuoret kokevat, että ohjaajat kuuntelevat heitä hyvin, kokevat 
saavansa osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja 
kokevat saavansa tarvitsemaansa apua ja tukea.
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Kun ex-tangokuningatar Aino 
Niemen laulamat ensimmäiset 
Finlandian sanat täyttivät 
NuortenPaikan, itsenäisyys saapui 
paikalle. Korona oli torpannut 
jos toisenkin toiminnon, mutta 
sisukkuudella saadaan aikaan 
paljon. "Onneksi itsenäisyyttämme 
ei peru yksi virus", mainitsi 
puheessaan nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja Veikko Rantalainen. 
Eikä se todellakaan niin tehnyt. 
Tapahtuman suunnitelmat olivat 
viety jo lähes valmiiksi moneen 
otteeseen, niiden palatessa taas 
kerran jatkokäsittelyyn pöydälle. 
Lopulta Nuorten itsenäisyyspäivän 
E-gaala järjestettiin 
livestriiminä. Jokaiseen Kouvolan 
NuortenPaikaan oli mahdollistettu 
nuorille ilta seurata lähetystä 
arvokkaissa puitteissa. Vaikka 
itse gaalassa tärkeä nuorten 
läsnäolo uupui, sen anti ei jäänyt 
todellakaan vähäiseksi.  

Juontaja, Rock Academyn 
Rock-Criminalsista tuttu laulaja 
Aleksi Pylvänäinen, juonsi lähes 
kolmetuntista gaalaa kuin 

ammattijuontaja konsanaan. 
Terpsikerhon nuorten tanssiryhmä 
loi nykytanssiesityksellään 
taloon kuultavan, omalla tavalla 
hauraan mutta myös vahvan, 
tunnelman. Laadukkaasti 
toteutetussa videossa tuotiin esille 
ulkomaalaisten vapaaehtoisten 
toimintaa nuorisopalvelussa. Rock 
Academy-yhtye Another Hot 
Spring esiintyi lavalla akustisesti, 
soittaen poikkeuksellisesti myös 
suomenkielisiä kappaleita. 

Suurin osa ihmisistä lienee nostaa 
auringon sateen ohi, mutta 
erityisesti kaksi onnekasta eturivin 
keikan kilpailun voittanutta odotti 
sitä innokkaasti. Viimeistään illan 
pääesiintyjä Pete Parkkosen 
"Kohta sataa"-kappaleen 
räjähtävä energia toi esiin sen, 
että kyllä me ihmiset pärjätään! 
Sekä itsenäisesti että myös 
erityisesti yhdessä.  

Jussi-Mikko ”Juska” Salminen, 
nuoriso-ohjaaja 

NUORISOVALTUUSTON  
ITSENÄISYYSPÄIVÄN E-GAALA
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Kyseessä on kouvolalaisten nuorten 
hankkima merikontti, johon saa laillisesti 
maalata kukin taitojensa mukaan. Konttiin 
rakennettu graffitiseinä sijaitsee Lehtomäessä 
skeittiparkin vieressä. Taidekonttiin saa kuka 
tahansa maalata omien taitojensa mukaan. 
Lopputulos ei ole kuitenkaan pysyvää, 
sillä kirjoittamattoman säännön mukaan 
maalausten päälle saa maalata heti niiden 
kuivuttua.

"Kontti on herättänyt huomiota ympäri 
Suomea maalaajien keskuudessa, ja 
jotkut ovat tulleet jopa Jyväskylästä asti 
maalaamaan. Voidaan puhua monista 

MONEN VUODEN 
UURASTUS TULI 
PÄÄTÖKSEEN, 
KUN KOUVOLAN 
ENSIMMÄINEN 
LAILLINEN 
GRAFFITISEINÄ 
SAAPUI 
LEHTOMÄKEEN 
SKEITTIPARKIN 
VIEREEN. 

LAILLINEN GRAFFITISEINÄ 
SAAPUI KOUVOLAAN
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kymmenistä kävijöistä puolen 
vuoden mittaisella ajalla, ja 
tietenkin aktiivisimmin konttia 
käyttävät Kouvolan paikalliset 
maalaajat. Yläasteikäiset 
ja hieman nuoremmat ovat 
kiinnostuneet katutaiteesta ja sen 
muodoista, ja kerran olen tavannut 
kontilla 12-vuotiaan pojan, joka 
oli tullut Kotkasta asti vain sitä 
varten, että pääsisi maalaamaan 
luvallisesti. 

Myös kuntalaiset ovat ottaneet 
kontin ilolla vastaan. Useasti olen 
kuullut, kuinka mieluisa kontti on 
jollekin jo siinä mielessä, että se 
tuo väriä katukuvaan. Yksi syy 
myös miksi he ovat tykästyneet 
konttiin on edellä mainittu töhryjen 

väheneminen, tai jopa kokonaan 
häviäminen.", kertoo kontin Jere 
Lindström, joka oli avainasemassa 
laillisen graffitiseinän saamisessa 
Kouvolaan. 

Graffitien ja tägien tekeminen 
ilman lupaa on laitonta Suomessa, 
kuten monissa muissakin maissa. 
Graffiti ei kuulu jokaiseen pintaan. 
Oikeassa paikassa luvallisesta 
katutaiteesta on kuitenkin iloa ja 
hyötyä. Ei muuta kun kokeilemaan 
omaa luovuutta, joka asuu meissä 
kaikissa!



Nuoriso- 
ohjaajat 
jalkautuivat!
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ERITYISNUORISOTYÖ

Anne Antila

Jonna Anttila

Camilla Metsäranta

Laura Rytinki

Mira Turpeinen

HALLINTO

Maritta Rihu 
Koordinaattori, 
Nuorisopalveluyksikön vastaava

Sanna Heimonen 
Koordinaattori

Sanna Taimisto 
Nuorten työpajat 
Työpajajohtaja

Esko Lavonen 
Koordinaattori

Anni Linnasalo-Laine 
Toimistosihteeri

KULTTUURINEN NUORISOTYÖ *

Virpi Kärkäs

Justiina Lampila  

Virpi Nokkala   

Juska Salminen

Riku Tähtinen 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Nadja Eskelinen

Mia Haukkavuori

Emma Hovi

Nancy Hyytiäinen

Leena Järveläinen

Annu Kontkanen  

Sanni Laurila

Sonja Lindroos

Hanna-Riikka Sepponen

* Kulttuurinen nuorisotyö = 
kulttuurinen- ja monikulttuurinen 
nuorisotyö, kansainvälinen 
nuorisotyö sekä nuorisovaltuusto

ME TEIMME TÄMÄN JA PALJON 
PALJON MUUTA VUONNA 2020!
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OHJAAMO

Iiris Karjalainen

Anna Kemppinen

TYÖPAJAT 

Mikko Ala-Jääski

Tomi Hellsten

Satu Huovinen

Eveliina Latvanen

Tarja Lojamo

Heli Pekkola

Eija Poikala

Niina Pyötsiä

Lea Saarenpää

Emma Siven

Sirpa Torikka

Simo Vihmakoski

Maarit Windt

KOULUNUORISOTYÖ JA 
NUORTENTALOT

Kane Kalenius

Iiris Karjalainen

Siiri Kivinen

Teppo Knuutinen

Terhi Konttinen

Tuija Kukkurainen

Pauliina Laamanen  

Juha Leskinen

Heidi Mylleri

Taru Raitio 

Essi Rajamäki

Matti Rantanen

Salla Raussi

Heli Rämä

Annika Tommola

Senja Tuominen

Hanna Vilkki




