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- Ensimmäisellä  

vaellusreissulla pohdittua



2

Kehittämistyössämme loimme Oulun nuorisopalveluille vertaisohjaajatoi-
mintamallin. Mietimme kehittämiskohdetta esimiestemme kanssa ja kävi 
ilmi, että vertaisohjaajatoiminnalle on tarvetta Oulun nuorisopalveluissa. Jär-
jestimme nuorille koulutuksen, jonka jälkeen he toimivat vertaisohjaajina. Me 
ohjaajat emme määrittäneet vertaisohjaajien rooleja, vaan halusimme roolien 
ja ideoiden tulevan nuorilta. Vertaisohjaajilla on vapaat kädet suunnitella ja 
toimia talojen aukioloaikojen ja budjettien puitteissa.

Byströmin nuortenkahvila Bysis on Oulun keskustassa sijaitseva nuo-
risotalo, joka poikkeaa hyvin paljon kaupungin muista nuorisotaloista. Bysis 
on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Talolla järjestetään avointa 
kahvila- ja nuorisotalotoimintaa sekä erilaisia ryhmätoimintoja. Nuorten-
kahvilan yhteydessä on myös peli- ja mediatila, joka tarjoaa mahdollisuuden 
erilaisten tietokoneohjelmien kokeiluun sekä pelaamiseen. Peli- ja mediatila 
on nuorten vapaassa käytössä talon aukioloaikoina. Bysikseltä on myös mah-
dollista varata tiloja nuorten omille aktiiviryhmille ja nuorisojärjestöjen/-yh-
distysten toimintaan. Järjestöt ja nuoret itvoivat itse suunnitella ja toteuttaa 
nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten konsertteja, diskoja ja teema-iltoja. 

Bysiksen nuoret ovat pääsääntöisesti +16-vuotiaita. Suurin osa kävijöistä on 
maahanmuuttajataustaisia. Monikulttuurisuus tuo mukanaan paljon mah-
dollisuuksia, mutta myös molemminpuoleiset vuorovaikutukseen ja ymmär-
retyksi tulemiseen liittyvät haasteensa. Koska Bysis sijaitsee aivan Oulun kes-

Heidi Pienipaavola ja Karoliina Vilmi

Vertaisohjaajatoiminnan 
käynnistäminen Oulussa

OULU
Asukasluku: 200 526 (31.12.2016)
Henkilötyövuodet nuorisopalveluissa: 151,14
Nuorisotaloja: 20
Asiakasmäärä: -
Alle 29- vuotiaat: 83 860
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kustassa, talo on usein pelkästään nuorten ”piipahduspaikka” illan aikana. 
Ovi käy päivän aikana tiheään, eivätkä nuoret välttämättä jää talolle viettä-
mään aikaansa. Vaikka illan aikana talolla saattaa olla reilu satakunta kävijää, 
ei sitä aina edes huomaa. Nämä erityispiirteet vaikuttavat suoraan siihen, että 
nuorten sitouttaminen talotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on ollut 
vaikeaa.

Kaakkuri on yksi Oulun suuralueista. Se sijaitsee noin 8 kilometriä keskustas-
ta. Kaakkurin Lasten-ja Nuortentalo on ison koulun vieressä ja avoinna 
arkisin koulupäivinä. Iltapäiväkerholaiset ja alakouluikäiset ovat talolla klo 
16.30 asti. Illalla tila on nuorten 7-luokasta 17-vuotiaiden käytössä. Isoille 
kävijöille järjestämme keskiviikkoisin Cafen, jossa he saavat kahvia ja jotain 
hyvää. Muuten nuoret pelailevat liikuntasalissa sählyä ja pingistä, pelihuo-
neessa Xboxilla ja pleikkarilla, Myös pelikortit, biljardi ja äänentoistolaitteet 
ovat ahkerassa käytössä. 

Nuoret innostuvat Kaakkurissa melko hyvin osallistumaan ex-tempore mata-
lan kynnyksen toimintoihin. Kysyttäessä heiltä ideoita ja toiveita nuorista ei 
kuitenkaan saa juuri mitään irti. Ideat ovat yleensä sellaisia, joita on jo tehty 
ja järjestetty, eikä ideoita tule kysymättä. Tietyt porukat käyvät talolla lähes 
joka ilta. On myös niitä, jotka piipahtavat silloin tällöin. Ikärajat ovat kuiten-
kin selkeät. Talolle ei ole enää tulemista sen jälkeen, kun täyttää 18 vuotta, 
vaikka tämä ei nuoren arjessa ole välttämättä suuri muutos. Kaverit ja ystävät 
ovat eri-ikäisiä ja jäävät nuorisotalolle, jolloin täysi-ikäinen jää helposti tyh-
jän päälle. Kaikki eivät halua viettää aikaansa baareissa.

Ajatus vertaistoiminnan käynnistämisestä Oulussa syntyi näiden kahden eril-
lisen tarpeen myötä. Byströmin nuortenkahvila Bysiksellä nuorten aktiivinen 
toimijuus oli hukassa ja talon toiminnot olivat pitkälti työntekijöiden ja muu-
taman aktiivinuoren varassa. Tilanteeseen oli yritetty saada muutosta, mutta 
monen yrityksen jälkeen keinot tuntuivat olevan vähissä. Samaan aikaan osa 
Kaakkurin nuorisotalon vakituisista kävijöistä lähestyi täysi-ikäisyyden raja-
pyykkiä, jolloin nuorisotalon ovet sulkeutuivat heiltä. Lisäksi talolle haluttiin 
enemmän nuorten näköistä toimintaa.

Haluamme olla luotettavana tukena ja 
auttavana kätenä, mutta samalla  
samanlaisia nuoria kuin muutkin.”  
(Oulun vertaisnuori, 2017) ”
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Kehittämishankkeessamme vertaisella tarkoitetaan nuoria, jotka jakavat sa-
man vapaa-ajanviettopaikan, eli tässä tapauksessa käyvät samoilla nuorisota-
loilla. Nuoret eivät välttämättä ole saman ikäisiä, mutta kuitenkin +16-vuoti-
aita. Hankkeemme nuorilla on yhteistä myös se, että he haluavat olla mukana 
kehittämässä nuorisotalojen toimintaa. Vertaisohjaajatoimintaan osallistuvat 
nuoret ovat tasavertaisia toisiinsa ja muihin talon kävijöihin nähden. Jokai-
sella nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan, joka ei vaadi mitään eri-
koisosaamista.

Tärkeimpänä päämääränä vertaistoiminnan käynnistämiselle näimme sen, 
että nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan toimintaympäristöönsä mahdolli-
simman paljon. Nuorten oma toiminta mahdollisesti myös aktivoi nuorisota-
lon muita kävijöitä. Toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen tuodaan niin 
näkyväksi, että se alkaa kiinnostaa muitakin nuoria. Kävijät huomaavat, että 
jokaisella on halutessaan mahdollisuus päästä osalliseksi oman talon toimin-
tojen suunnittelusta. 

Vertaisohjaajatoiminta on matalan kynnyksen vaikuttamista. Periaatteessa 
kuka tahansa nuori pystyy tulemaan mukaan käymällä koulutuksen ja sitou-
tumalla ryhmän toimintaan. Erityisosaamista ei tarvita, sillä nuoren omat mie-
lenkiinnon kohteet ja taidot ovat hänen vahvuutensa. Vertaistoiminta nähdään 
mahdollisuutena myös siksi, että talojen vakiokävijät eivät yleensä ole mukana 
edustuksellisissa vaikuttajaryhmissä. Heitä ei kiinnosta osallistuminen yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen. Uskomme, että vertaistoiminnan kautta saamme 
pienin askelin nuoret mukaan vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä.

Kehittämistyön perusajatuksen oli luoda Oulun nuorisopalveluille vertaisoh-
jaajatoimintamalli, jota pystyttäisiin jatkossa toteuttamaan jokaisella alueella 
ja nuorisotalolla. Kehittämishankkeen aikana luotiin yhdessä nuorten kanssa 
toimintamalli, johon sisältyi myös koulutusmateriaali. Toimintamallista teh-
dään myös kattava kirjallinen versio, jonka avulla vertaisohjaajatoimintaa pys-
tytään toteuttamaan yhtenevällä tavalla työntekijästä tai alueesta riippumatta. 

Vertaisohjaajatoiminta aloitettiin syksyllä 2016 kahdella nuorisotalolla, Kaak-
kurissa ja Bysiksellä. Infotilaisuuksia mainostettiin sosiaalisessa mediassa 
sekä taloilla yli 16-vuotiaille nuorille, joita toiminta kiinnosti. Tilaisuudet 

Mukana on mukava porukka, jossa on  
hyvää potentiaalia olla Oulun  
superparhaat vertaisohjaajat”  
(Oulun vertaisnuori, 2017) ”



5

nuorille pidettiin molemmilla nuorisotaloilla, ja niissä markkinoitiin vertai-
sohjaajuutta mahdollisuutena päästä vaikuttamaan oman nuorisotalon toi-
mintaan. Infoihin osallistui 9 nuorta (5 tyttöä ja 4 poikaa), joista kaikki sitou-
tuivat mukaan toimintaan. Nuoret ovat 16-23 –vuotiaita.

Otimme nuoret aktiivisesti mukaan koulutuksen suunnitteluun, koska ha-
lusimme koota toiminnan heidän ajatustensa ja toiveidensa pohjalta. Alusta 
asti oli tärkeää, että koulutus vastaa nuorten tarpeita. Ensimmäisellä koulu-
tuskerralla pyysimme nuorilta toiveita ja ideoita tulevien koulutuskertojen 
sisältöihin. Niiden pohjalta suunnittelimme jokaiselle kerralle oman teeman. 
Käytimme tässä hyväksi Turun nuorisopalveluiden vertaisohjaajakoulutus-
materiaalia. Koulutuskerrat olivat kahden tunnin mittaisia ja ne koostuivat 
teoriasta ja toiminnallisista osioista. 

Lopullinen koulutuspaketti kootaan tämän koulutuksen ja nuorten palaut-
teiden pohjalta. Koulutuspaketti on valmis kesään 2017 mennessä ja se on 
nuorisopalveluiden yhteisessä työtilassa jokaisen Oulun kaupungin nuori-
so-ohjaajan saatavilla. Lähetämme sen myös mieluusti muiden kaupunkien 
nuoriso-ohjaajille, jos he haluavat tutustua siihen tutustua tarkemmin kun he 
suunnittelevat omaa vertaistoimintaansa.

Alkuperäinen koulutussisältö:
1. tutustuminen, ideat ja toiveet koulutukselle
2. ryhmäytyminen ja ryhmän muodostuminen + case-tapaukset  

ohjaustilanteista
3. palautteen antaminen ja vastaanotto, työturvallisuus
4. leiri Helsingissä, vertaisohjaajatoimintaan tutustuminen
5. käytänteet ja perehdytys työhön, sekä koulutustodistusten jako

Koulutuksen käyneet nuoret sitoutuivat toimintaan kevään 2017 ajaksi. Tä-
mäa jälkeen he saavat halutessaan jatkaa uusien vertaisohjaajien kanssa. Täl-
lä hetkellä ajatuksena on, että toimintaan ei voi tulla mukaan kesken kauden. 
Nuorten sitoutuminen toimintaan on tärkeää, jotta vertaisohjaajien keskuu-
dessa saadaan ylläpidettyä hyvää yhteishenkeä. Samalla taataan, että toiminta 
pysyy organisoituna, eikä se lähde rönsyilemään.

Siis saadaanks me laittaa tavarat  
toimistoon? Ai saadaanks me viedä  
kengätkin toimistoon, ai ihan oikeesti?” 
(Oulun vertaisnuori, 2017) ”
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Vertaisohjaajien toteuttamaa toimintaa taloilla:
• yhteinen disco, johon haimme lasten ja nuorten toimintarahaa (Oulussa 

Nero-rahan nimellä). Vertaisohjaajien yhteinen projekti koulutuksen lo-
puksi on hyvä myös tulevissa koulutuksissa, se luo me-henkeä ja edistää 
tekemisen kulttuuria.  

• avoin toiminta (pienet ja isot), arjessa mukana olo ja arjen toiminnoista 
vastuun ottaminen 

• tapahtumat, joko apuna valmiissa tapahtumissa tai omien tapahtumien 
suunnittelu ja toteutus

• iltapäivätoiminnassa askartelua, liikuntaa, pelailua ja lasten kanssa ole-
mista ja leikkimistä

• rasisminvastainen viikko ja muiden teemaviikkojen sisältöjen suunnittelu 
ja toteutus 

Kuva 1. #ovonuoret järjestivät UV-discon

Itse vertaisohjaajatoiminta on ollut tekijöidensä näköistä. Osalla nuorista 
on homma hanskassa ja heiltä on tullut kivasti ideoita ja uusia sisältöjä toi-
mintaan. Osalla keskittyminen riittää noin 5 minuutiksi kerrallaan ja silloin 
muut nuoret paikkaavat heidän hommiaan. Myös se, että nuoret ovat niin 
eri-ikäisiä, vaikuttaa heidän toimintaansa vertaisohjaajina. Kaakkurin nuo-
risotalolla vertaisohjaajat ovat olleet suhteellisen säännöllisesti mukana arjen 
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toiminnoissa. Bysiksellä on ollut hiljaisempaa. Tähän on vaikuttanut varmasti 
se, että Bysiksen aktiivisin vertaisohjaajanuori muutti pois paikkakunnalta. 
Haasteita ja mahdollisuuksia vertaisohjaajatoiminnassa riittää. Nuorilla on 
paljon yllättäen tulevia menoja. Haluamme että toiminta on kuitenkin suun-
niteltua, edes työvuorojen verran. Eli taloilla tulee etukäteen olla tieto, milloin 
vertaisohjaaja aikoo tulla paikalle tekemään ”työvuoron”. Tämä on tuonut 
haasteita ja siinä on joustettu puolin ja toisin.

Vertaisohjaajatoiminta on vapaaehtoistyötä. Olemme halunneet pitää sen 
nuorten itsensä näköisenä, Tästä aiheutuu ylimääräisiä haasteita ei-niin-ak-
tiivisten vertaisohjaajien motivoinnissa. Päätimme pitää joka kuukausi ta-
paamisia vertaisohjaajien kanssa. Niissä nuoret voivat jakaa fiiliksiä, hyviä ja 
huonoja kokemuksia. Tapaamisten tarkoituksena on myös motivoida nuoria 
keksimään uusia ideoita ja suunnittelemaan tulevia vertaisohjaajajuttuja ta-
loille. Vertaisohjaajat saavat toiminnasta todistukset tehdyn työn mukaan. 

Voimme vain kiittää mahdollisuudesta 
tutustua helsinkiläisten vertaisohjaaja-
kulttuuriin. Reissu kokonaisuutena antoi 
porukkamme tutustua toisiinsa ja raken-
taa ryhmähenkeä, jossa me onnistuimme 
oikein hyvin.”(Oulun vertaisnuori, 2017) 

”
Meillä työntekijöillä sekä nuorilla on ollut loistava tilaisuus päästä tutustu-
maan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen ja Vantaan nuorisopalveluiden ver-
taisohjaajamalleihin paikan päällä. Olemme päässeet näkemään heidän toi-
mintaansa käytännössä, ja olemme voineet poimia toimivia käytänteitä Oulun 
vertaisohjaajatoimintaan. Molemmissa kaupungeissa, kuten myös Turussa on 
omat materiaalinsa vertaisohjaajatoiminnan käynnistämiseen ja toteuttami-
seen. Tästä on ollut meille suurta hyötyä, varsinkin suunnitteluvaiheessa.

Toivomme, että jatkossa koulutuksia pidettäisiin joka syksy alueittain. Niiden 
jälkeen edellytettäisiin sitoutumista aina seuraavaan kevääseen saakka. Ny-
kyiset vertaisohjaajat ovat mukana kouluttamassa uusia vertaisohjaajia. 

Meille oli alusta asti selvää, että vertaisohjaajatoiminta on kuin seikkailu. 
Emme voi tietää lopputuloksesta. Halusimme, etteivät aikuiset määrittäisi 
toiminnan sisältöä. Nuoret olettavat yleensä, että aikuiset määrittävät nuo-
risotalojen toimintaa.
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Kuva 2. Oulun #ovonuoret tutustumassa Malmin nuorisotalon vertaisohjaajiin.  

On ollut haastavaa olla antamatta ideoita ja suuntaviivoja. Halusimme, että 
nuorten vahvuudet näkyvät siinä, mitä he tekevät taloilla. Osa nuorista on ta-
lolla mielellään vain pienten kävijöiden kanssa. Se on yhtä arvokasta kuin ta-
pahtumien järjestäminen. Haastavaa on saada nuoret ajattelemaan yli rajojen 
ja keksimään uudenlaisia juttuja.    

Ainoastaan jumala, Heidi ja Karoliina 
tietää mitä tulemme tekemään.” (Oulun 
vertaisnuori, 2017) ”Vertaisohjaajatoiminnan käynnistäminen ei vaadi isoa projektia, eikä valta-

via työntekijäresursseja. Se vaatii asiasta innostuneen työntekijän, joka saa 
muutaman nuoren innostettua mukaan. Suosittelemme kuitenkin, että vertai-
sohjaajille järjestetään jonkinlainen pohjakoulutus. Koulutus on tärkeä muun 
muassa sen vuoksi, että jokaiselle on selvää mitä vertaisohjaajilta odotetaan. 
Heidän rooliaan mietitään yhdessä ja kaikilla on yhteiset pelisäännöt. 

Monessa kunnassa ja kaupungissa on toteutetu jo pitkään laadukasta ver-
taisohjaajatoimintaa. Nuoriso-ohjaajat ovat olleet innostuneet asiasta ja 
kertoneet mielellään heidän hyvistä ja huonoista kokemuksistaan vertaisoh-
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jaajatoiminnassa. Eri kaupunkeihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos 
toiminnan aloittaminen kiinnostaa. Vertaisohjaajatoiminnan tukiverkostoa 
nuorisotyössä ei ole vielä ohjaajille. Tällaisesta verkostosta voisivat hyötyä 
myös vertaisohjaajanuoret, jotka voisivat jakaa ideoita ja löytää muita saman-
henkisiä nuoria, joiden kanssa jakaa ajatuksia.

Artikkelin kirjoittajat
Heidi Pienipaavola on nuoriso-ohjaajana Oulun kaupungilla jo kymmenet-
tä vuotta. Viimeiset kuusi vuotta hän on ollut Kaakkurin Lasten- ja Nuorten-
talolla.  ”Nuorisotyö tarkoittaa minulle mahdollisuuksien antamista alueen 
lasten ja nuorten kasvatukselliselle tekemiselle.”

Karoliina Vilmi on nuoriso-ohjaajana Byströmin nuortenkahvila Bysiksel-
lä. Hän on työskennellyt Oulun kaupungilla nuoriso-ohjaajana viisi vuotta, 
joista viimeiset kaksi vuotta Bysiksellä. ”Nuorisotyö tarkoittaa minulle py-
sähtymistä arjen keskellä ja nuorten arvostavaa kohtaamista.”

Lue lisää vertaisohjaajatoiminnasta:
Turku, http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505025692

Helsinki, http://vertaisohjaajat.munstadi.fi/vertaisohjaajatoiminta-helsin-
gissa/

Vantaa, www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em-
beds/vantaawwwstructure/104477_Vantaan_vertaisohjaajatoiminnan_kasi-
kirja.pdf

Mannerheimin lastensuojeluliitto, https://www.mll.fi/@Bin/39228/Nuor-
ten_vertaisohjaajakoulutus.pdf
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Lahden nuorisopalvelut edistää nuorten hyvinvointia yhteisöllisellä tuella 
ja toiminnalla. Nuorille tarjotaan tekemistä ja toimintaa vapaa-ajalla, tukea 
työelämän alkutaipaleella ja apua haastavissa elämäntilanteissa. Nuorisotyö-
tä tehdään monin eri tavoin myös kouluissa. Perinteisesti kunnallinen nuo-
risotyö on kaikille avointa ja tavoittaakin Lahdessa paljon nuoria. Toiminnan 
ydinalueita ovat sosiaalinen nuorisotyö, nuorten osallisuuden edistäminen ja 
yhteisöllinen nuorisokasvatus.

Alueellisia nuorisotaloja ja -tiloja on Lahdessa yhteensä kuusi. Nuorisotalois-
sa ja -tiloissa nuoret voivat harrastaa, tavata toisiaan, saada onnistumisen 
kokemuksia, jutella ohjaajien kanssa ja oleskella vapaasti. Useilla taloilla voi 
harrastaa musiikkia, tanssia, kokkausta, taidetta, teatteri-ilmaisua, leirejä, 
seikkailua sekä osallistua retkille ja tapahtumiin. Monenlaisesta harrastus-
tarjonnasta huolimatta nuorisotalolla ei ole suorituspakkoa. Nuorisotalo on 
tekemisen ja oleskelun tila. 

Reetta Möller

+16-vuotiaiden nuorten 
ajatuksia ja toiveita vapaa- 
ajasta Lahdessa

LAHTI 
Asukasluku, Lahti 31.12.2016: 119 452, joista
alle 29-vuotiaita 38 491
Lahden nuorisopalveluiden henkilötyövuodet 2016: 85
Nuorisotilojen lukumäärä 2016: 9
Osallistuja- ja asiakasmäärä 2016: 229 448

Oispa semmonen paikka, jossa ois koko 
ajan jotain menoo. Tää Lahti on vähän 
tylsä paikka.”  – Nuori 17 v.”
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Ohjaajat työskentelevät aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. 
Nuoret kohdataan positiivisesti, kannustavasti ja nuoren omia valintoja kun-
nioittaen. Työ on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista, mutta tar-
peen ja nopeasti muuttuvien tilanteiden vaatimalla tavalla myös joustavaa. 

Perinteinen nuorisotalotyö tavoittaa huonosti +16-vuotiaita (tai jo täysi-ikäi-
siä) nuoria Lahdessa. Nuorisotalotoiminta mielletään usein +16-nuorten pu-
heissa ”lapselliseksi” puuhasteluksi, ainakin jos nuori ei ole koskaan viettänyt 
aikaansa nuorisotalolla. 

Lahdessa on tarjolla  yli 16-vuotiaille suunnattuja matalankynnyksen va-
paa-ajanviettomahdollisuuksia ja -paikkoja melko vähän. 

Poikkeus on Nuorisopalveluiden kauppakeskusnuorisotila Tripla, jossa toi-
mintaillan aikana  käy yli 16-vuotiaita nuoria keskimäärin 100. Tripla on kui-
tenkin ainutlaatuinen, sekä toiminta-ajatukseltaan että sijainniltaan kauppa-
keskuksessa. 

Nuorisopalveluissa tehty kartoitus nuorille tarjottavista paikallisista toimin-
noista osoitti, että suurin osa koulujen kerhotoiminnasta ja nuorisojärjestöjen 
tarjoamista vapaa-ajan toiminnoista on suunnattu varhaisnuorille. Nuoriso-
talotyössä on kaksi eri ikäryhmää: 4.-6. luokkalaiset ja yläkouluikäiset ja sitä 
vanhemmat nuoret. Käytännössä vanhemmasta ikäryhmästä suurin osa on 
alle 16-vuotiaita.
 
Yhdenvertaisuus ja eriarvoistumisen ehkäisy ovat teemoja Lahden nuoriso-
palveluiden kehittämisohjelman tavoitteiden päivityksessä vuosille 2017-18. 
Siinä kohderyhmät määritellään ja palvelut suunnataan eri ikäisille.

Lahdessa +16-vuotiaille nuorille on tällä hetkellä Lahdessa keskustelu-ja krii-
sipalveluita ja neuvontaa sekä arjenhallintaa tukevia toimia. Minua kiinnosti, 
mitä tekevät ne ”ihan tavalliset” nuoret, jotka kaipaavat ehkä jonkin verran 
myös nuorisotyöllistä kohtaamista ja tukea omassa kasvussaan ja kehitys-
vaiheessaan, mutta jotka ehkä kaikista eniten etsivät paikkaa ja tapaa viettää 
mielekästä vapaa-aikaa itse valitsemallaan osallistumisen volyymilla?

Välillä kaipaa jotain, että pääsis ulos 
enemmän tai ois joku syy lähteä jonne-
kin.”   – Nuori 17 v.”
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Tutustuin Helsingin nuorisoasiankeskuksen havainnointi- ja haastattelu-
hankkeen (Merimaa 2015) Kaverit keskiössä-raporttiin, jossa on kartoitettu 
yli tuhannen helsinkiläisnuoren ajatuksia mm. omasta asuinalueesta, va-
paa-ajasta yms. Raportti kertoo muun muassa, että aktiivinen harrastaminen 
loppuu usein noin 15 vuoden iässä ja että nuoret kokevat, että harrastaminen 
on ohjattua toimintaa, jota jokin virallinen taho järjestää. Raportista käy ilmi 
myös se, että helsinkiläiset nuoret viettävät aikaansa hengaillen ilman pää-
määriä ja että yli 16-vuotiaat haluaisivat viettää aikaa ”aikuismaisissa” pai-
koissa.

Mitä lahtelaiset +16-vuotiaat nuoret kaipaavat vapaa-aikansa sisällöksi? 
Missä he haluaisivat vapaa-aikaansa viettää ja mitä he haluaisivat tehdä? 
Näiden kysymysten pohjalta ja ohjaamana minulle syntyi tarve kysyä sitä 
lahtelaisilta nuorilta itseltään. Kehittämishankkeeni keskeiseksi tavoitteeksi 
muotoutuikin haastatteluiden tekeminen +16-vuotiaiden ryhmille ja niiden 
tulosten pohjalta mahdollisesti jonkin uudenlaisen toiminnan suunnittelemi-
nen ja kokeileminen. 

Yli 16-vuotiaiden vapaa-ajan toiveisiin ja ajatuksiin liittyviin kolmeen ryhmä-
haastatteluun osallistui yhteensä 14 iältään 16-19-vuotiasta nuorta,. Haastat-
telut toteutettiin osittain toiminnallisina, puolistrukturoituina teemahaas-
tatteluina. Tarkoituksena oli selvittää yli 16-vuotiaiden lahtelaisten nuorten 
toiveita vapaa-aikaan, ja tarkemmin sen sisältöön, toimintapaikkoihin ja -ai-
koihin sekä järjestäjään liittyen. 

Haastatteluissa selvitettiin myös haastateltavien tietämystä Lahden nuoriso-
palveluiden olemassa olevista vapaa-aikatoiminnoista ja toimintapaikois-
ta, pääsääntöisesti nuorisotiloista ja – taloista. Kysyin haastateltavilta myös 
halukkuutta olla mukana suunnitteluryhmässä, jonka tarkoitus on miettiä 
konkreettisia toimenpiteitä ja sisältöjä +16-vuotiaiden vapaa-ajantoimintaan 
Lahdessa.

Haastattelut toteutettiin helposti saavutettavissa paikoissa; koulussa, työpai-
kassa ja nuorisotilassa. Haasteltavat valittiin erilaisen arkitaustan ja iän mu-
kaan. Myöskin kiinnostus ja halukkuus haastatteluun olivat tärkeitä tekijöitä. 
Koska minä nuorisonohjaajana tein haastattelut, niihin oli luontevaa ottaa 
pientä toiminnallisuutta mukaan pelkkien kysymysten sijaan. Tämä myös 
osaltaan vaikutti haastattelutilanteen ja haastateltavien rentouttamiseen ja 
johdatteli aiheen äärelle nopeasti.
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Kuva 1. Ryhmähaastattelut.
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Tallennettua materiaalia kertyi noin kolmen tunnin verran ja tallenteet lit-
teroin tekstiksi. Kaikkien kolmen haastatteluryhmän kommentit tämänhet-
kisestä vapaa-ajasta olivat melko yhteneväiset. Asioita, joita haastateltujen 
nuorten vapaa-aikaan kuuluu, olivat kavereiden kanssa oleminen, läksyt, lem-
mikit, kotityöt, harrastukset, ”puhelimella oleminen” eli vahvasti sosiaalinen 
media, tyttö/poikaystävä ja yleisesti hengailu erilaisissa paikoissa. 

Sosiaalista mediaa käytetään lähes koko ajan. Luetaan toisten päivityksiä ja 
tehdään omia. Harrastukset kuvattiin enemmän satunnaisiksi ja liikuntapai-
notteisiksi. Suurin osa haastatelluista nuorista piti harrastusta ennemminkin 
ohjattuna tekemisenä, kuin itse toteutettuna. Haastatelluissa ryhmissä oli 
mukana kaksi nuorta, jotka harrastivat tiettyä urheilulajia useita kertoja vii-
kossa. Tällöin harrastus määritteli vapaa-ajan käytön lähes kokonaan. 

Tärkeimmäksi vapaa-aikaa ja sen viettämistapaa määrittäväksi tekijäksi ku-
vattiin kaverit ja tarkemmin vielä kavereiden kanssa ”hengailu”. Hengailu 
tapahtuu kauppakeskuksissa, kauppojen auloissa, liikennemyymälässä (ABC) 
tai jonkun kotona. Toisaalta keskustelussa kävi myös ilmi, että osa nuoris-
ta hyvinkin yksinäisiä. He kokivat, että jos ei ole jo aiemmin ja nuorempana 
muodostettua kaveripiiriä, tässä iässä samanhenkisten kavereiden löytämi-
nen voi olla hyvinkin vaikeaa. 

Nuorisopalveluiden toiminta ja nuorisotalot olivat suurimmalle osalle haasta-
teltuja tuttuja lähinnä  koulun ja Nuorisopalveluiden yhteistyömuotojen kaut-
ta, esimerkiksi teemapäivät tai toimintakokemuspäivät. Kysymykseen siitä, 
miksi esimerkiksi avoin nuorisotalotoiminta ei houkuttele haastateltuja, tuli 
monenlaisia, ei kovin selkeitä vastauksia.

Yleisin vastaus liittyi siihen, että nuorisotalotoiminta leimautui nuorempien 
paikaksi tai siihen, että kaveritkaan eivät käy. Neljä haastateltua nuorta käyt-
tää tällä hetkellä melko säännöllisesti Nuorisopalveluiden vapaa-ajan palve-
luita, eli tässä tapauksessa nuorisotiloja. 

Haastateltavien toiveet ja ajatukset vapaa-ajasta olivat päiväarjen erilaisuu-
desta huolimatta hyvinkin yhteneväiset. Kaikkien ryhmien haastatteluissa toi-
veet liittyivät tilaan, paikkaan, jossa ei olisi nuorempia nuoria, toiminta olisi 
maksutonta, sijainti olisi keskeinen (lähellä) ja auton saisi parkkiin maksutta. 

Varmaan sellainen paikka, joka olis auki 
myöhempään”   – Nuori 17 v.”
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Paikassa tulisi myös olla kahvila tms., jossa ei olisi ostopakkoa ja myytävät 
tuotteet olisivat edullisia. 

Erityisen tärkeitä olivat aukioloajat, erityisesti loppuviikosta, ja se että paikka 
olisi auki myöhään.  Lisäksi toivottiin, että siellä voisi tehdä asioita spontaa-
nisti, jos huvittaa. Esimerkkeinä piipahdustekemisestä olivat liikunta ja luova 
tekeminen. Harrastus miellettiin toistuvasti tapahtuvaksi ja ohjatuksi toimin-
naksi, johon pitää sitoutua esimerkiksi viikoittain. Tämän kaltainen toiminta 
ei juurikaan innostanut haastateltuja nuoria. 

Haastellut nuoret kuvasivat myös sitä, että olisi ihanaa tutustua uusiin, ”sa-
man henkisiin” ihmisiin ja että paikassa tulisi olla ”mukavia ihmisiä”. He toi-
voivat tilaan erilaisia toimintavälineistä, esimerkiksi  konsoli- ja lautapelit, 
biljardipöytä, televisio, sohva, kahvinkeitin (tai aiemmin mainittu kahvila), 
sauna ja mahdollisuus musiikin kuunteluun. Yksi haastatelluista toivoi myös 
”autotallia”, jossa voisi korjata ja huoltaa mopoa yms. 

Ei oo kauheesti kavereita. Kun ei oo  
aiemmin saanut niitä, niin ei oikein enää 
tiiä, mistä niitä sais..”  – Nuori 19 v.”
Pitäs olla 
kahvinkeitin”   – Nuori 16 v.”Kun keskusteltiin tiloihin tarvittavissa välineistä, todettiin, että ko. mahdol-

lisuudet löytyvät lähes kaikilta nuorisotaloilta. Toimintavälineiden kuvailun 
jälkeen keskusteltiin siitä, että kyseiset mahdollisuudet ja välineet löytyvät lä-
hes kaikilta nuorisotaloilta. Haastatellut olivat sitä mieltä, että 
periaatteessa olemassa oleviin nuorisotaloihin voisi mennä, jos edellä mai-
nitut edellytykset, erityisesti nuorempien poissaolo, myöhäiset aukioloajat ja 
mukavien ihmisten läsnäolo toteutuvat. 

Haastatelluista nuorista neljä oli innostuneita tulemaan mukaan suunnittelu-
ryhmään, jonka tarkoitus on antaa nuorille aidosti mahdollisuus suunnitella 
ja ideoida konkreettisesti +16-nuorten vapaa-ajantoimintaa Lahdessa. 

Nuorista oli aistittavissa, että koska koulu/työ ja niistä vastuun ottaminen vie tä-
män i, että koska käisten nuorten elämässä paljon aikaa ja energiaa, vapaa-ajal-
la on mukavaa vain olla ja rentoutua ilman suurempia tavoitteita tai päämääriä. 
Haastatellut nuoret kuvasivat arkeaan avoimesti ja hyvin samankaltaisesti. 
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Termit ”kiva tekeminen” ja ”hengailu” olivat yleisesti käytettyjä kun kuvattiin 
vapaa-aikaa. Näiden termien avaamiseen käytettiin jonkin verran aikaa. Kiva 
tekeminen liittyi useimmiten hetkessä syttyvään toimintaan tai se oli kerta-
luonteista tai satunnaista. Hengailuksi kuvattiin sitä, että ollaan kavereiden 
kanssa esimerkiksi kauppakeskuksen käytävällä näennäisesti tekemättä mi-
tään. Nuoret kuitenkin mieltävät tämän kaltaisen oleilun tärkeäksi osaksi elä-
määnsä ja vuorovaikutukseksi kavereiden kanssa. 

Vois kokeilla 
jotakin uutta”   – Nuori 17 v.”Kehittämisohjelmapäivityksen, Walkabout-hankkeen ja yleisesti aiheen äärel-

le heräämisen myötä Lahden nuorisopalveluissa halutaan kehittää +16-vuoti-
aille suunnattuja vapaa-ajanpalveluita. 

Kehittämishankkeen haastattelututkimuksen tulokset esiteltiin Nuorisopal-
veluiden johtoryhmässä, jossa alettiin pohtia jatkoa mm. tulosten perusteella. 
Oma ajatukseni ja esitykseni haastatteluiden jälkeen oli se, että mietittäisiin, 
miten voisimme onnistua muuttamaan tiloja +16-vuotiaiden toiveiden mu-
kaisiksi vapaa-ajanviettopaikoiksi.

Esimerkki tällaisesta toiminta-areenasta voisi olla eskustan alueella sijaitse-
va Nuorisopalveluiden Nuorisokeskus, missä on erilaisia toimintatiloja. Siel-
lä toimii järjestö- ja harrasteryhmiä, Nuorisopalveluiden lounaskahvilapaja, 
studio musiikin tekemistä varten, bändikämppiä sekä kokous- ja kerhotiloja. 
Nuorisokeskuksessa sijaitsee myös keikkapaikkana tunnettu 8-sali. Johtoryh-
mässä päätettiin selvittää Nuorisokeskuksen käyttämistä +16-vapaa-ajantoi-
mintaan. Tämän lisäksi ajatuksena on, että ainakin osassa alueiden nuorisoti-
loista voisi kokeilla toiminnan ja sopivien aukioloaikojen tarjoamista uudelle, 
+16-vuotiaiden kohderyhmälle. 

Johtoryhmässä päätettiin myös hakea hankerahoitusta kahdeksi vuodeksi 
+16-työn kehittämiseksi Lahdessa. Hankerahoitus mahdollistaisi asiaan kes-
kittymisen ja uudenlainen toiminta voisi mahdollisesti kehittyä pysyväksi toi-
minnaksi. Rahoituspäätös saadaan kesäkuussa 2017.

Kevään ja kesän 2017 aikana kasataan myös nuorten suunnitteluryhmä, jossa 
on jo mukana neljä haastatteluihin osallistunutta nuorta. Suunnitteluryhmän 
on tarkoitus olla kooltaan noin 10 nuorta, loput nuoret etsitään innokkuuden 
mukaan omista tai yhteistyökumppaneiden verkostoista. Ihannetilanne olisi 
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se, että suunnitteluryhmä sitoutuu yhdessä ohjaajan (tai ohjaajien) kanssa 
aluksi suunnittelemaan toimintaa ja jatkossa myös pysymään osana tulevaa 
toimintaa ja sen kehittämistä. 

Mitä sulle kuuluu?
Haastatteluiden jälkeen vakuutuin siitä, että +16-vuotiaiden nuorten kanssa 
toimittaessa on ymmärrettävä nuoruutta hieman erilaisesta näkökulmasta, 
kuin nuorempien kanssa toimiessa. Ollaan ikään kuin ”matkalla jonnekin”. 
Mahdollinen aktiivinen murrosikään liittyvä kapinointivaihe alkaa hiljalleen 
väistyä mutta aikuisuus ja siihen kuuluvat velvoitteet ovat monella vielä kau-
kana. Vapaa-ajantoimintojen rinnalla nuoret voivat kaivata myös nuoriso-
työllisiä kohtaamisia ja tukea oman aikuisemman identiteetin löytämiseen ja 
monesti ihan uudenlaisten, ”aikuisempien” perustaitojen opetteluun. 

Haastatteluissa esiin nousseet asiat eivät olleet sinällään uusia ja ne vastasivat 
aika lailla kuvitelmiani. Mielestäni oli kuitenkin tärkeää oikeasti kysyä asiaa 
ennen kuin toimintaa aloitetaan. Osa haastatelluista nuorista jakoi elämäänsä 
ja ajatuksiaan hyvinkin avoimesti kysyttyjen asioiden ja aiheen ulkopuolelta-
kin. Minulle tuli vahva tunne siitä, että jos nuoremmatkin, niin kyllä tämänkin 
ikäiset nuoret kaipaavat kuuntelijaa ja aikuista läsnäolijaa. 

Ajatuksiani meille kaikille nuorisotyön kentälle
Onkohan meille jossain vaiheessa nuorisotyön kentällä syntynyt kuvitelma, 
että täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat tai jo täysi-ikäiset nuoret ovat niin ai-
kuisia ja heillä on homma niin hanskassa, ettei matalan kynnyksen kohtaavaa 
nuorisotyötä enää kaivattaisi? 

Nuorisotyö on mielestäni parhaimmillaan ja omimmillaan arjen äärellä py-
sähtyvissä kohtaamisissa, yhteisöllisyyden ja vapaasti syntyvien yhteisöjen 
mahdollistajana sekä sen pienen, yksinkertaisen kysymyksen esittäjänä: 
”mitä sulle kuuluu?”

Jostakin syystä usein kunnalliseen nuorisotyöhön on rakennettu monia eri-
laisia ns. huolen palveluita tämän ikäisille nuorille, mutta uskon vahvasti, 
että tällekin ikäryhmälle (+16 ->) suunnatut helposti saavutettavat ennalta-
ehkäisevät palvelut voivat ainakin osaltaan vähentää tarvetta vahvemmalle 
tuelle. 
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Lähteitä: 
Merimaa, Maija (2015) Kaverit keskiössä raportti nuorten havainnointi ja 
haastattelut (NuHa) – hankkeesta.
http://www.hel.fi/static/liitteet/nk/150330_NuHa_raportti_nettiversio.pdf

Lahden nuorisopalveluiden toiminnan kuvauksissa on hyödynnetty suunnit-
telija Annina Kurjen ja palvelupäällikkö Helena Uneliuksen julkaisemattomia 
tekstejä. 

Reetta Möller työskentelee Lahden nuorisopalveluissa eteläisen alueen pää-
toimisena nuorisonohjaajana, toimipisteenä Metsäkankaan nuorisotila. Reet-
ta on työskennellyt Lahden nuorisopalveluissa 10 vuotta tehden sekä avointa 
nuorisotalotyötä että muutaman vuoden tyttötyötä.  ”Nuorisotyö tarkoittaa 
minulle innostamista, mahdollistamista, kiireetöntä läsnäoloa, rinnalla kul-
kemista ja kipinän sytyttämistä”. 
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Tässä projektissa keskitytään Tapiolan alueeseen. Tällä hetkellä Tapiolaan 
vaikuttaa paljon länsimetron rakentaminen. Metron rakentaminen sekä uu-
sien asuntojen ja kauppakeskusten rakentaminen on tehnyt alueesta suuren 
työmaan. Alueella asuu ja liikkuu paljon nuoria jo nyt, mutta kulkuyhteydet 
eivät kuitenkaan ole niin hyvät kuin edellä mainituissa keskuksissa.  

Mistä lähdettiin?
Lähdimme +16-nuorisotyön pohtimisvaellukselle ilman tarkempaa tietoa sii-
tä, mihin haluttaisiin mennä. Tiedettiin kuitenkin, että +16-nuoret kaipaavat 
jotain ihan omaa, mutta mitä? 

Espoossa pohdimme aihetta nuorten vapaa-ajan viettopaikkojen näkökul-
masta. Päätimme tehdä kyselyn kaikille Espoon nuorisotilojen ohjaajille kar-
toittaaksemme tämänhetkisen +16-nuorisotyön tilan ja tarpeen. Lähetimme 
kyselyn 18 nuorisotilalle. Saamiemme 12 vastauksen perusteella +16-nuorten 
toivomukset liittyivät selkeästi nuorisotilan ja / tai nuorisokahvilan kaltai-
seen ajanviettopaikkaan. Perinteinen arjen toiminta ja kavereiden tapaamis- 
/ ajanviettopaikka näytti kiinnostavan eniten myös täysi-ikäisyyden saa-
vuttaneita nuoria. Tämä oli enimmäkseen nuorisotilan ohjaajien mielipide.  
Luotimme siihen, että ohjaajat tuntevat omat nuorensa ja että keskustelua ai-
heesta on käyty.  

Triin Peltoniemi ja Anssi Leppävuori

Nuorisokahvila 
– Missä? Milloin?

ESPOO 
Asukasluku: 274 522
Työntekijät nuorisopalveluissa: Nuorisonohjaajia 73 
kaikki 94
Asiakasmäärä nuorisopalveluissa: Kohdattujen nuorten 
määrä (nuori kohdataan 1 kerran päivässä) 143 070
Nuorisotiloja: 18
Nuorisopalveluiden henkilötyövuodet 2016: 67
Alle 29-vuotiaiden kuntalaisten lukumäärä: 100 470
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Puheista tekoihin
Tulosten perusteella lähdimme hahmottelemaan ajanviettopaikkaa Espoon 
+16-nuorille. Mietimme vaihtoehtoisia paikkoja, aikaa, työtekijöitä ja tava-
roita. Vaihtoehtoina esitettiin esimerkiksi kauppakeskusten tyhjiä liiketiloja 
ja vapaina olevia nuorisotiloja. Ajankohta oli myös selkeä valinta: Haluttiin 
avointa toimintaa arki-illoille. 

Hahmottelimme tiimin, jonka työntekijät voisivat osallistua iltojen pyörittä-
miseen irtaantumalla omilta nuorisotiloiltaan vuoroittain. Varauduimme käy-
töstä poistuvien tilojen tavaroiden ja kalustusten kierrättämiseen. Pystyisim-
me aloittamaan toiminnan kokonaan olemassa olevilla resursseilla. 

Kun olimme kehittäneet ehdotuksen riittävän pitkälle, veimme sen esimiehille 
vahvistettavaksi. Ideat otettiin hyvin vastaan ja keskustelimme paikkavaihto-
ehdoista. Pohdintojen jälkeen päädyttiin kokeilemaan Tapiolan nuorisotilaa. 
Perusteluina olivat muun muassa se, että tilan keskiviikkoillat olivat vapaat ja 
että alueella oli useita toisen asteen oppilaitoksia.

								

Nuorisotyö yli 16v nuorille 
Minkälainen ympäristö olisi yli 16v nuorille sopiva 
kohtaamispaikka? 

 
Keskeinen sijainti, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Olettaisimme, että he kaipaavat nuorisotilan kaltaista tilaa, kun kerta 
nuorisotiloille hakeutuvat:) Aikuisia, samat peli mahdollisuudet ja paikkaa jonne voi tulla hengähtämään omana itsenään 
kavereiden kanssa. 

Ympäristö, jossa nuoret voivat tehdä omia juttujaan, mutta jossa on myös turvallisia ja ammattitaitoisia ohjaajia nuoria varten. 

Nuorisotilan tapainen ajanviettopaikka  

Tilanpuiteet poikkeavat tavanomaisen nuorisotilan puitteista ja olisivat enemmän "aikuismaisemmat"  

Kahvila  

Nuorisotila täysikäisyyteen asti. Nuorisokahvilat ja muut avoimet tilat.  

16- vuotias ja 18- vuotias on eri asia. Yli 16- vuotiaille normaalia nuorisotilatoimintaa ja miksi ei myös yli 18- vuotiaille, jos 
osaavat käyttäytyä  

nuorisotila  

Päihteetö jossa nuoret itse järjestävät toimintaa. Ohjaaja ainoastaan tukena.   

nuorisotila on ideaali  

ei paikalla niin väliä, kunhan saa olla tutulla porukalla ja tunnelma on hyvä. Toki paikan pitää olla helposti saavutettavissa.  

 

Kuva 1. Slaidi kyselystä nuorisotiloille. 
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Tästä se lähtee - Tapiolan nuorisokahvila
Hankkeen ajankohdasta (1.9.2016 - 30.4.2017) johtuen halusimme saada toi-
minnan käyntiin mahdollisimman nopeasti. Lähetimme kyselyn kaikille Es-
poon nuorisonohjaajille. Kysyimme, haluavatko he lähteä mukaan +16-nuo-
risokahvilan työntekijätiimiin joulukuussa 2016. Saimme mukaan seitsemän 
halukasta ohjaajaa. Kahvilan avajaisia vietettiin keskiviikkona 25.1.2017.
Nuorisonohjaajat tekivät keskenään työvuorot niin, että paikalla olisi aina 
kaksi ohjaajaa. Kahvilan tarjoilut hankittiin lähikaupasta. Koko kahvilan toi-
mintaan oli varattu 2000 €, mihin ei kuulunut tilavuokria eikä henkilökunta-
kuluja. Kahvilaa mainostettiin kaikilla nuorisotiloilla ja sen lisäksi mainoksia 
vietiin myös Tapiolan alueen lukioihin ja muihin kouluihin, missä olisi koh-
deryhmään sopivia nuoria.  

Ensimmäisenä iltana paikalla oli muutama nuorisotilan vanha kävijä. Kahvila 
oli auki yhteensä kymmenen kertaa. Ensimmäisen kerran jälkeen nuoria ei 
tavoitettu. Alueen 7.-8.-luokkalaiset olisivat olleet halukkaita tulemaan nuo-
risotilalle. Ohjaajien kesken päätettiin kuitenkin, että keskitytään yli 16-vuoti-
aisiin nuoriin, vaikka heitä ei olisikaan paikalla. 

Toiminnan haasteet
Jatkoimme toimintaa suunnitelman mukaan keskiviikkoisin kello 17:00 - 
21:00. Tarkoituksenamme oli perustaa nuorten ryhmiä, jotka ottaisivat vas-
tuun toiminnasta ja suunnittelusta, mutta kävijöitä ei tullut riittävästi mu-
kaan. 

Kahvilailtojen edetessä työntekijät alkoivat turhautua pieniin ja joskus jopa 
olemattomiin kävijämääriin. Mainostusta ja markkinointia lisättiin heti alku-
vuodesta, mutta sekään ei tuottanut toivottua tulosta. Matkan varrella poh-
dittiin mm. sitä, oliko paikan sijainti väärä. Paikka oli valikoitunut vapaana 
olevan illan, sekä ehdotuksen perusteella. Pääteltiin, että tarkempi aluekartoi-
tus olisi ollut hyvä tehdä. Tämän voi ottaa oppimiskokemuksena tulevaisuutta 
ajatellen. 

Olimme tilanteessa, jossa toimintaa ei kannattaisi ainakaan toistaiseksi jatkaa. 
Samaan aikaan tilassa alkoi käydä yli 21-vuotiaiden oleskeluluvan saaneiden 
turvapaikanhakijoiden ryhmä. Päätös toiminnan lakkauttamisesta oli kui-
tenkin jo tehty, mutta asiaa jäätiin pohtimaan mahdollisen jatkon kannalta. 

Kuka on se +16-nuori kehen meidän olisi syytä keskittyä? 
Pitäisikö meidän kohdistaa toiminta esimerkiksi äskettäin maahan muutta-
neisiin nuoriin, jotka saattavat olla jo yli 21-vuotiaita?
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Ajatuksia toiminnasta 
Kaikki tiimiläiset olivat kokeneita nuorisonohjaajia. He olivat toimintaa aloi-
tettaessa sitä mieltä, että tämä on hyvä idea. Intoa täynnä aloitettiin ja odo-
tettiin nuoria, jotta voisimme laajentaa toimintaa. Kun nuoria ei tullut, rupesi 
kuulumaan lauseita kuten ”Tämä paikka ei ole oikea”, ” Johtuu varmaan siitä, 
että on keskiviikko”, ”Ei kukaan nuori halua hengailla keskellä viikkoa”. Esi-
tettiin monia syitä, miksi nuoria ei tullut kahvilaan. Moni ohjaaja koki epä-
onnistuneensa. Luovuttamisajatus nousi aika nopeasti esille, kuin nuoria ei 
tullutkaan porukoittain ovesta sisään. 

Kahvilan ”perustajina” emme halunneet kuitenkaan todeta, että kahvilan idea 
oli epäonnistunut. Päätimme ottaa selvää, mistä huono menestys johtui. 

Mahdollinen jatko 
Espoon nuorisovaltuusto kutsuu keväisin kaikki espoolaiset ysiluokkalaiset 
tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen maailmaan Espoon kulttuuri-
keskukseen. Tapahtumassa esitellään nuorille eri vaikuttamisen keinoja. 

Espoon Nuorisopalveluista oli tilaisuudessa paikalla myös kahvilan tiimi, joka 
kyseli nuorilta, mm. mihin päin Espoota he kaipasivat vapaa-ajan toimintoja? 
Millaista toimintaa he kaipasivat? Myös päivästä ja kellonajasta keskusteltiin. 
Oli aika selvitellä, eroavatko nuorten mielipiteet siitä, mitä saatiin selville 
nuorisotilojen kyselyistä. 

Tulostettiin Espoon aluekartta, mihin nuoret saivat tarralla merkata mihin 
päin Espoota olisi tarvetta heille suunnatulle toiminalle. Tulokset näkyvät ku-
van kartasta. Nuoret merkkasivat melkein koko Espoon. Toimintaa tarvitaan 
yksinkertaisesti Espooseen, alueesta riippumatta. 

Nuorilta kyseltiin myös, mikä viikonpäivä olisi hyvä toiminalle.  Tulos oli sel-
keästi loppuviikkopainotteinen perjantai-sunnuntai. Sopiva aika vaihteli ar-
kena klo 16- 23 välillä ja viikonloppuna klo 12.00 - 23.00 välillä. Mikään toi-
minta ei ollut selkeä suosikki, vaan toiveita esitettiin urheiluun, pelaamiseen, 
sohvaryhmään yms. 



23

Kuva 2. Espoon kartalle nuoret saivat tarralla merkata mihin Espoo alueelle 
tarvittaisi lisää heille suunnattua toimintaa. 
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Pohdintaa
Toiminnan käynnistäminen ja nuorten mukaan saaminen vie aina aikaa. Tä-
män takia on hyvä pohtia myös sitä, annetaanko projektissa toteutetulle kah-
vilalle lisäaikaa vielä Syksyllä 2017.

Oliko paikka oikea? nuorten toiveissa Tapiola on ainakin vahvasti mukana. 

Onko arki-ilta sopiva ajankohta? Kysymys jakoi eniten mielipiteitä. Nuoret 
toivoivat selkeästi enemmän viikonloppupainotteista toimintaa, mutta myös 
arki-illat saivat jonkun verran ääniä. 

Millä tavalla +16-nuorisotyötä voitaisiin suunnata vastaanottokeskusten nuo-
rille? Heidän kotimaassa ei välttämättä ole ollut samanlaista nuorisotyökult-
tuuria kuin Suomessa. Muuten nuorten perustarpeet ovat samat.

Kivaa tekemistä nuorille …  
yhdessä kavereiden kanssa” 
- lainaus Nuori Espoo -tarniasta ”Jatkuuko nuorisokahvila syksyllä 2017? Jos tästä kokeilusta on jotain opittu, 

niin se että toiminta kannatta suunnitella tarpeeseen. Jos löytyy alue, missä 
nuoret haluavat toimintaa, Espoon Nuorisopalveluilla on hyvä henkilökunta, 
joka on valmis nopeallakin aikataululla aloittamaan toiminnan. 

Taustatietoa Espoosta
Espoo on väkiluvultaan toiseksi suurin kaupunki Suomessa. Espoo jakautuu 
seitsemään suuralueeseen, missä jokaisessa on oma ”keskus”.

Aluekeskukset   (väkiluku 2016)
Espoon Keskus (Vanha-Espoo)  39 670

Espoonlahti    53 522 
Kauklahti    8 959

Leppävaara    66 927 
Matinkylä-Olari   39 213 
Tapiola     45 083 
Pohjois-Espoo    11 195
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Nuorten kannalta merkittävimmät keskukset ovat Leppävaara (Sello) ja Ma-
tinkylä (Iso Omena). Kummassakin on iso kauppakeskus, ja niihin on hyvät 
kulkuyhteydet monelta suunnalta, mikä tekee nuorten liikkumisen helpoksi.

Artikkelin kirjoittajat
Triin Peltoniemi, nuorisonohjaaja Matinkylän monitoimitalolla. Työkoke-
musta kaupungilla 10. vuotta. Läksin mukaan Walkabout-vaellukselle koska 
yli 16-vuotiaat nuoret tuntuvat olevan vailla omaa toimintaa. Heidät on lai-
tettu yläkoululaisten nuorten kanssa samaan ryhmään, mutta miten paljon 
oikeasti on yhteistä 13- ja 16-vuotiailla? 

Anssi Leppävuori, nuorisonohjaaja Pohjois-Espoossa. Töissä nuorisonoh-
jaajana Espoossa kymmenen vuotta. Nuorisotyö tarkoittaa minulle nuorten 
kohtaamista heidän arjessaan ja vapaa-ajallaan. Lähdin myös samoista, yllä-
mainituista syistä mukaan Walkabout-pohtimisvaellukselle.
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Tyhjät Tilat - Täytee Elämää -hankkeen tavoite on täyttää kunnan tyhjät ti-
lat täyteen uudenlaisella elämällä vapaaehtoisten ja aktiivisten kuntalaisten 
toimesta ylisukupolvisella nuorisotyöllä. Toiminnan aloittamisesta tehdään 
nopeaa ja joustavaa. Tilan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sovelle-
taan turvallisen tilan periaatteita. Kaikki toimintaan osallistuminen tulee olla 
mahdollista kaikille.

Toni Lahti

Tyhjät Tilat  
– Täytee Elämää

KOTKA 
Asukkaita 54315
Työntekijät nuorisopalveluissa 13,3 (+ hankkeissa 3 ja 
lukematon määrä palkkatuettuja, harjoittelijoita, työko-
keilijoita jne)
4 nuorisotilaa, 4 leirialuetta, lasten kulttuurikeskus,  
Ohjaamo, 2 bänditilaa (maailman paras Pumppis), tuettu 
skeittihalli, Kopsa ja pyöräpaja
Käyntikertoja n 38 000 + tapahtumat n. 15 000
Alle 29-vuotiaita kuntalaisia n. 16 240 

Toni Lahti täyttää tyhjät tilat” 
- Kymen Sanomat 19.2.2017 ”Joulukuussa 2015 luin Ympäristöministeriön teettämän tutkimuksen Tyh-

jät Tilat. Tutkimus selvitti mahdollisuutta käyttää tyhjiä tiloja erilaisissa toi-
minnoissa. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tyhjät tilat tuovat? Tyhjät tilat 
luovat negatiivista mielikuvaa elinvoimasta köyhtyvästä ympäristöstä. Myös 
luonnollisen liikkumisen ja elämän väheneminen tuo haasteita ilkivaltana ja 
tilojen hoitamattomuutena. Raportin loppukaneetti onkin, että tyhjät tilat ei-
vät ole kenenkään etu.

Tämän pohjalta Kotkassa on jo tehty yksi kokeilu, Kotkan Pyöräpaja. Kokei-
lun aloitti kolme ihmistä, joiden toiminnan ansiosta saatiin tila, jossa kaikki 
voivat korjata polkupyöriä. Yksi näistä ihmisistä olin minä Toni Lahti. Roo-
lini toteutuksessa oli samanvertainen, kuin muiden. Olin vapaaehtoinen ja  
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”paja-aktiivi”. Tila on osoittanut tarpeellisuutensa kahden toimintavuoden ai-
kana. Parhaimmillaan joka tiistai ja torstai klo 17-20 sinne on kokoontunut yli 
70-100 nuorta. 

-Nuoret itse olisi saatava tuottamaan  
erilaisia toimintoja”  
Toni Lahti - Kymen Sanomat 15.2.2017”

Tyhjät Tilat -selvitys ja Kotkan Pyöräpajan toiminta jäivät hyvinä esimerk-
keinä mieleeni. Walkabout-projektin ensimmäisellä intensiivijaksolla tehtä-
väksi annettiin ideoida mahdollisia uusia avauksia +16v kanssa työskentelyyn 
omassa työssä. Tässä tarjoutui mahdollisuus kokeilla jotain uutta. Alun perin 
olin ajatellut käsitellä aihetta pohtimalla sitä, voisiko nuorisotyöntekijä olla 
kunnallisena toimijana mukana talonvaltauksessa. Tyhjä tila suo mahdolli-
suuden tehdä jotain uutta, vanhaa, kokeilematonta, kokeiltua. Tärkein tavoite 
ja arvo on, että mitä ikinä tehdään, tehdään turvallisesti kokeillen. Suunnit-
telun edetessä toimimme valtaamalla tilat kuntalaisten käyttöön virastojen 
kautta. Idea itsessään ei muuttunut, mutta toteutus hioutui timantiksi suun-
nittelussa. 

Kuva 1. Udi Salminen tekemässä taidetta Kierrätyspajan puolella.
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- Emme ole tekemässä designia, vaan 
muotoilemassa Kotkan kaupunkikulttuu-
ria uudelleen. Omaa ympäristöään voi 
muuttaa, kun vain on aktiivinen.””  
Susanne Suvilaakso- Kymen Sanomat 2.2.2017”

Suunnittelun perustana on, että tilan toiminnan suunnittelun ja toteutuksen 
tulee lähteä kuntalaisista ja että se on yleishyödyllistä. Vuoden 2016 nuoriso-
lain hengessä tilan toiminta pyrkii parantamaan sukupolvien välistä vuoro-
vaikutusta. Byrokratian vähentäminen kuntalaisten ja tilan tarvitsevien osal-
ta on minimoitava. Tarvittavan selvitystyön jälkeen alamme tiedottaa asiasta 
avoimesti, julkisesti ja innostavasti. Joustavuus ja asioiden yhteen sovittelu 
olivat ehdottoman tärkeitä, koska ihmisiä tulisi osallistumaan mm. eri ikä-, 
sukupuoli-, sosiaali- ja etnisistä ryhmistä. Kun tehdään yhteistyötä aktiivisten 
kuntalaisten kanssa, yhteydenpitoa ei voi rajata 8 - 16 työaikaan. Siksi pää-
tin, että olen jatkuvasti tavoitettavissa. Asiat hoidetaan heti eikä niitä katsella 
myöhemmin.

Ei vastanut sähköpostiin. No, kävelin  
hänen työhuoneeseensa ja kysyin. Asia 
on nyt kunnossa.”  
Leena Ruotsalainen Nuorisotoimen johtaja  
– Selvitystyön aikana 23.1.2017”

Walkabout -tapaamisella synnytettyä ideaa lähdettiin työstämään 14.-
15.9.2016. Reflektoin ideaa oman työyhteisön, yhteistyötahojen ja muiden ih-
misten palautteen perusteella.

Walkaboutin toisella intensiivitapaamisella 7.-8.12.2016 pienimuotoinen 
hankesuunnitelma oli valmis.

Tapasimme kolmesti nuorisotoimenjohtajan ja tilapalvelujohtajan kanssa 
ajalla 21.12.2016 – 16.1.2017. Neuvotteluissa kävimme läpi tyhjien tilojen lis-
tat. Listoilla oli useampi sopiva tila, ja viimeinen valinta tehtiin kahden tilan 
välillä. Valintaan vaikutti tilojen monimuotoisuus ja sijainti.

Pidimme avoimen tiedotus- ja ideointitilaisuuden 1.2.2017 valitusta tilasta. Ta-
pahtumasta oli paikallislehdessä ennakkoon tiedote ja hankkeelle perustetun 
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Facebook-sivun kautta jaettiin tietoa. Avoimeen tiedotus- ja ideointitilaisuu-
teen saapui toistakymmentä ihmistä, ja saimme kuusi uutta ideaa.

Kokosin kaikki ideat ja tein ehdotuksen projektin etenemisestä. Parhaaksi 
vaihtoehdoksi tilaan valitsimme kokonaisuuden Kotkan Pyöräpaja, Kierrätys-
paja, Openoffice ja pop-up kahvila/ravintola. Pyöräpaja ja Kierrätyspaja aloit-
tivat ensimmäisinä 4.3.2017. Myöhemmin tilaan on tullut pop-up kahvila/
ravintola ja avoin taidegalleria

Tyhjien tilojen listan saanti osoittautui vaikeaksi. En ole lupauksista huoli-
matta saanut sitä vieläkään. Neuvottelin ja asioin tilapalvelun kanssa nuo-
risonohjaajan roolissa. Vaikka se ei ollut luonnollisinta, se oli ehdottomasti 
hedelmällistä. Ennen tapaamista oli hyvä olla valmiiksi mietityt vastaukset 
mahdollisiin ongelmiin ja vastuukysymyksiin.

On tää ollut aikamoista säätöä kun kai-
killa omat mielipiteet kaikesta, meidän 
puolen jengillä siis. Mut kyl tää tästä kun 
alkuun pääsee.” - Marianne Bruce 27.2.2017”

Kuva 3. Fresnel Junior laittamassa Pyöräpajan puolta kuntoon.
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Oli myös haasteellista rajata omaa työtään, ja pitää mielessä, miksi ja kenelle 
tätä työtä tehdään. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta rakentuu kaikista sen jä-
senistä, eikä tämä mikrokosmos ole poikkeus. Siksi tarvitsemme kaikkia mu-
kaan toimintaan.

Tavoitteena oli synnyttää elämää tiloihin joissa ei ole sitä ollut hetkeen. Toi-
minnan tulisi myös parantaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Käyttöön 
saamamme tila on ollut vuoden tyhjillään. Nyt siellä toimii, noin 30 vapaa-
ehtoisen henkilön toimintakeskus. Kaikki toiminta on yleishyödyllistä ja sen 
toteuttamiseen voivat osallistua kaikki.

Lehtijutut ja hankkeen saama paikallinen julkisuus on synnyttänyt erilaisia 
selvityksiä mm. Openoffice- ja avoimen taidetyötilan saaminen, BMX-har-
rastelijoiden halli, kuvataide ja musiikkitapahtuman Joutomaafestivaalit ja  
Tavastilan kyläyhdistyksen lähikirjaston käyttöön ottaminen. 

Hankkeesta mediassa: 
”Kotkaan on suunnitteilla yhteisöllinen olohuone ja kierrätyskeskus — osallis-
tu ideointiin tänään järjestettävässä tilaisuudessa!” 1.2.2017

”Elävä talo on kuollutta parempi” 6.2.2017 ja ”Toni Lahti tuo pyöräpajansa 
tyhjiin tiloihin Kotkan Satamakadulle” 19.2.2017.

Mielestäni hanke osoitti toteen, että ihmiset ovat valmiita kantamaan vastuu-
ta, jos heihin luotetaan. Erityisesti erilaisten harrastusryhmien ja pienyrittäji-
en tilantarve on todellinen. Myös tarve päästä kohtamaan muita mahdollisesti 
saman henkisiä ihmisiä on aito. Satamakatu 3:n tiloissa kohtaa myös täysin eri 
taustaisia ihmisiä. Se on rikkaus. Ihmiset jännittävät tilannetta vähän, mut-
ta samalla se juuri antaa eniten kaikille. Roolini oli olla koko prosessin ajan 
sosiaalinen talonmies, joka sovitteli ja hoiteli käytännön asioita. Tavoitteeni 
on, että tila saavuttaa autonomisen tilan eikä työntekijäpanosta enää tarvita. 
Tarve toiselle tilalle on olemassa.  Sitä tulen ajamaan eteenpäin yhdessä tar-
vitsijoiden kanssa.

Miä aattelin, että siä annat mulle jonkuu 
virkamiehen numeron joka on tuolla  
jossain.. Ois jäänny kyl soittamatta, mut 
täähän olikin hyvä näin.”  - Udi Salminen – 
Tiedustelu tyhjistä tiloista”
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http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
3) nuorisopolitiikalla nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen 
vuorovaikutuksen parantamista;

Artikkelin kirjoittaja
Toni Lahti on työskennellyt Kotkan Nuorisotyössä seitsemän vuotta, joista 
kolme ensimmäistä meni nuorisonohjaajan oppisopimuskoulutuksessa. Toni 
on työskennellyt jokaisella nuorisotilalla Kotkassa. Aktiivinen kuntalaisuus 
vapaa-ajalla tukee työskentelyä kaupungilla. Nuorisotyölliset menetelmät tu-
kevat aktiivisten yksilöiden ja yhteisöjen syntymistä kunnassa.
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Pelitalohankkeesta oli puhuttu kaupungilla jo jonkin aikaa, ja koin tämän mai-
nioksi tilaisuudeksi lähteä kehittämään juuri tällaista toimintaa kaupungille. 
Pelitalotoimintaa oli jo kuitenkin olemassa useiden kaupunkien nuorisotoi-
minnassa. Tein jo syksyllä 2015 yhdessä Vantaan nuortenkeskus Nupin työn-
tekijän kanssa alustusta ja ehdotusta siitä, mitä tulevan pelitalon tulisi pitää 
sisällään. Kuitenkin vasta Walkabout-projektin alettua asia alkoi edetä.

Olin itse järjestänyt pienimuotoista pelitoimintaa kaupungissa vuodesta 2010. 
Järjestin muun muassa LANeja, jonne nuoret (ja ohjaajat) toivat omat ko-
neet mukanaan. LANeissa järjestettiin turnauksia ja vietettiin yhdessä aikaa 
tutustumalla pelikulttuurin ja harjoittelemalla ryhmäpelaamista eri peleissä.  
LANeilla keskityttiin myös ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin; miten 
ruokavalio, uni ja muu elämä, kuten koulu ja vapaa-aika ovat hyviä ja tärkeitä 
asioita, jotka tasapainottavat pelaamista. Näitä yön yli kestäviä LANeja järjes-
tettiin kaksi-kolme kertaa vuodessa.

Päätin Walkabout -projektin ensimmäisen lähijakson jälkeen, että Pelitalo tu-
lisi olemaan jotenkin osana +16-tematiikkaa. Ajatus harhaili jo siihen, kuinka 
hienoa olisi, jos Walkaboutin jälkeen Vantaalla olisi oma pelitalo, jossa nuo-
ret voisivat toimia, pelata sekä vaan olla. Pidin ajatusta kuitenkin liki mah-
dottomana, kun tiesin kaupungin hitaan päätöksentekorakenteen ja Walka-
bout-projektin lyhyehkön keston. 

Nuorten Ryhmä
Pohdittuani realistisesti tavoitettani pelitalon suhteen ajatuksenani oli, että 
kokoan ryhmän pelaavia nuoria, joiden kanssa lähdemme suunnittelemaan 

Jouni Silventoinen

Pelitalo

VANTAA 
asukasluku 31.12.2016: 214 605, joista  
alle 29 -vuotiaita 79 883
Kaupungin nuorisopalveluiden  
henkilötyövuodet 2016: 104
Nuorisotilojen lukumäärä: 14 nuorisotilaa + nuorten 
moottoripaja sekä ruotsinkielinen toiminta
Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä  
vuonna 2016: 296 423
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pelitaloa niin, että voisimme yhdessä käydä esittelemässä tuotosta esimerkik-
si nuorisopalveluiden johtoryhmälle. Valmiissa esityksessä olisi ollut mukana 
budjetti, joka sisälsi listan tarvittavista välineistä ja niiden hinnoista. Esitys 
sisälsi aukioloajat ja talon toimintaan muuten liittyviä asioita, kuten esimer-
kiksi ohjaajaresurssit, pienryhmätoiminta, talon vuokraus ja niin edelleen.

Kokosin nuorten ryhmän niistä nuorista, jotka ovat olleet pelitoiminnassa 
mukana jo alkuvuosista lähtien. Tein Facebookiin ryhmän nimeltään ”PE-
LITALORYHMÄ”. Kutsuin sinne nuoria, joita omasta mielestäni projektiin 
lähteminen voisi kiinnostaa. Yllätyksekseni kaikki nuoret, joita olin pyytänyt 
mukaan, suostuivat ilomielin ja olivat jopa otettuja, että pääsivät mukaan 
kehittämään pelitaloa kanssani. Nuorten ryhmään tuli pyyntöhetkellä kuusi 
nuorta. He olivat projektin alkaessa 17-21 vuoden ikäisiä. Pääasiallisena vies-
tintäkanavana käytimme Facebook-ryhmää, sillä kaikki olivat aktiivisia face-
book-käyttäjiä. Sovimme ryhmän kautta palaveriaikoja ja tapaamispaikkoja. 
Tapaamisia pyrittiin järjestämään vähintään muutaman kerran kuukaudessa, 
jotta nuorille tulisi sellainen olo, että projekti myös etenee johonkin, eikä jää 
unholaan. Nuorilla oli tapaamisissa aina paljon ideoita. Heiltä tuli pointteja, 
joita en ehkä itse osannut ajatellakaan. Niistä myöhemmin lisää.

Projekti elää
Marraskuussa 2016 olimme nuorten kanssa keskustelleet alustavasti sii-
tä, millaiseksi he itse haluaisivat pelitalon ja millaisia tunnelmia projektiin 
lähtö heissä herätti. Samoihin aikoihin sain kutsun joulukuussa pidettävään 
kokoukseen, jossa päätettäisiin, lähdetäänkö Vantaalle suunnittelemaan peli-
taloa - ja minkälaisella aikataululla. Palaveriin oli tulossa nuorisopalveluiden 
johtoa, nuortenkeskus Nupin edustajia, sekä Helsingin kaupungin nuoriso-
asiainkeskuksen edustaja.  Ilmoitin nuorille Facebookissa, että tällainen pala-
veri olisi tulossa. Pyysin heitä varautumaan siihen, että projektin suunta tulee 
muuttumaan, päädyttiin kokouksessa minkälaiseen tulokseen tahansa. 

Palaverissa keskusteltiin hankkeen aikataulusta sekä siitä, mikä tahtotila 
milläkin taholla oli. Ilmaisin kokouksessa, että tulen sitomaan vahvasti tätä 
kaupunkitasoista hanketta myös Walkabout-hankkeeseen, ja että minulla on 
siihen nuorten ryhmä olemassa. Vein kokoukseen myös alkuperäisen Walka-
bout-hankesuunnitelman, jonka työryhmä sai selailla läpi. Kokouksen päätel-
mä olikin, että tahtotila pelitalolle löytyy, ja sitä lähdettäisiin viemään eteen-
päin. Minut nimettiin hankkeen projektipäälliköksi. 

Kutsuin kokouksen jälkeen nuorten ryhmän koolle. Meillä oli paljon pohdit-
tavaa. Mihin suuntaan haluaisimme projektin suunnan muuttuva? Pohdin-
tojen jälkeen totesimme, että looginen ratkaisu olisi se, että suunnittelemme  
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edelleen yhdessä samoja asioita mitä alun perinkin, mutta sen lisäksi tulisim-
me kouluttamaan nuoret toimimaan myös vertaisohjaajina tulevalla pelitalol-
la. Pelitalosta tuli kertaheitolla konkretiaa.

Millon tää Projekti sit niinku alkaa””Kerrottuani ryhmälle, että pelitaloprojekti toteutuu, ja että heistä tulisi inte-
graalinen osa pelitalon suunnittelua, käynnistystä ja tulevaisuutta. Oli aika 
tutustua asiaan tarkemmin. Tammikuussa 2017 olin yhteydessä kolmeen pe-
litaloon pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Tulisimme menemään tutustu-
maan niihin. Parhaiten tähän soveltuisivat Karakallion tila, Hyvinkään pelita-
lo sja Helsingin pelitalo. 

Tutustuimme muun muassa talojen tekniseen toteutukseen, ja kyselimme 
käytännön asioita, kuten aukioloaikoja, pelivuorojen suunnittelua avoimiin 
iltoihin ynnä muuta. Otimme talteen monia hyviä ideoita, joita käyttäisimme 
oman talon toimintaa rakentaessamme..

Eräältä talolta palatessamme yksi nuori kysyi minulta: ”Jouni, milloinka tää 
pelitaloprojekti oikeastaan sitten alkaa?” Tämä sai minut tajuamaan, etten 
ehkä ole ollut tarpeeksi selkeä kuvaillessani nuorten roolia projektissa, ja sitä, 
mitä projektityö on. Luulen, että nuori tarkoitti kysymyksellä sitä, milloin 
saamme tilat pelitalolle ja pääsemme konkreettisesti rakentamaan pelitaloa. 
Kysymys sai minur silti pohtimaan omaa toimintaani nuorten kanssa.  Kes-
kustelin sekä kysymyksen esittäneen nuoren että koko ryhmän kanssa. Sel-
vensin heille sitä, että projekti on ollut käynnissä jo muutaman kuukauden, 
vaikka asiat tällaisen kokoluokan projektissa tuntuvat liikkuvan hitaasti tai 
pysyvän välillä paikallaan. Nuoret ymmärsivät tämän. Itseäni jäi hieman har-
mittamaan, että en ollut ymmärtänyt heille selventää tätä asiaa aikaisemmin. 

Pelaavien nuorten vertaisohjaajuus
Kun kokoonnuimme viimeksi nuorten kanssa maaliskuun puolenvälin paik-
keilla, puhuimme vertaisohjaajuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Nuoret 
nostivat esiin asioita, joita itse mietin aloittaessani harjoittelun nuorisotilalla 
vuonna 2008: Millä saan auktoriteettia? Miten toimin niissä tilanteissa, jos-
sa joku toimii tavalla, joka ei ole suotavaa? Saako asiakkaisiin koskea? Miten 
reagoin vaara- tai uhkatilanteissa? Mitä voin tehdä, jos joku tulee kännissä 
tilaan?
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Kokosin nuorten mietinnöistä muutaman mind-mapin ja sovimme nuorten 
kanssa, että syksyllä 2017 järjestetään viikonlopun mittainen koulutus, jossa 
käymme läpi näitä haasteita ja toiveita omaan ohjaajuuteen liittyen. 

Kuva 1. Nuorten kanssa tehdyt mind mapit

Minut yllätti projektin aikana se, että nuoret ovat jaksaneet olla innoissaan 
ja täysillä mukana koko projektin ajan. Välillä itselläni on ollut sellainen olo, 
etten jaksaisi tehdä tai suunnitella mitään pelitaloa, mutta nuorten asenne on 
joka tapaamisella tarttunut minuun. Kysyessäni nuorilta ideoita tai komment-
teja, sain niitä ylitsevuotavan paljon. Niistä oli helppo tarttua kiinni ohjaaja-
na. Keskustelu on ollut koko ajan rakentavaa ja helppoa, osin varmaan siitä-
kin johtuvaa, että ryhmäläiset ovat tunteneet toisensa jo kauan, eikä uuden 
ryhmän muodostamisen haasteita ole ollut. 

Kun lähdimme jatkamaan vertaisohjaajuuden pohdiskelua yhdessä ensi syk-
synä yksi suuri voimavara se, että nuoret ovat pitkän linjan nuorisotilakävijöitä 
ja tietävät suurin piirtein mitä nuorisotilalla avoimessa toiminnassa tapahtuu. 
Pelikulttuurinen näkökulma tuo varmasti haasteita myös vertaisohjaajuuteen 
niin nuorille kuin ohjaajillekin.  Haasteet saattavat olla sellaisia, että niihin 
pitää reagoida sitten, että kun niitä tulee vastaan. 
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Oppimisen paikkoja
Tämä projekti on antanut arvokasta kokemusta projektityöstä ja olen oppinut 
uusia asioita itsestäni työntekijänä, yhteisön jäsenenä ja nuorten ohjaajana. 
Olen oppinut projektinhallintaa, ja siihen liittyvää epävarmuuden sietämistä. 
Tämän projektin osalta hommat tuntuivat seisahtuvan pitkäksikin aikaa välil-
lä ja sitten yllättäen liikahtaa eteenpäin nopeasti ja paljon. Projektin aikana on 
tullut monia ”ahaa” –hetkiä, jolloin on selvinnyt, mihin suuntaan lähdetään 
projektia viemään.  Yksi isoimmista tapauksista oli se, kun saimme varmuu-
den pelitalon tulemisesta ja kun projektin luonne muuttui. 

Keräsin nuorilta palautetta webropol-kyselyn avulla, jotta nuoret saisivat jät-
tää anonyymisti palautetta projektin kulusta.  Palaute oli pääosin positiivista. 
Vastauksissa nousi esille projektin etenemisestä tiedottaminen, ja kokousten 
väli koettiin liian pitkäksi. Nämä asiat olivatkin jo osittain tiedossani ja otan 
palautteen vastaan ja huomioin toiminnassani tulevaisuudessa. 

Olen aina pitänyt työskentelemisestä vähän vanhempien nuorten kanssa ja 
tämä projekti toi myös lisävahvistusta siihen. En aikaisemmin olekaan hir-
veästi tehnyt töitä ryhmän kanssa jossa suurin osa on jo täysi-ikäisyyden ylit-
täneitä, ja minusta tuntui että myös täysi-ikäisille nuorille tämä oli myös uusi 
ja erilainen tilanne. Vantaalla ei ole juurikaan tarjottu täysi-ikäisille minkään-
laista toimintaa, vaan avoin matalan kynnyksen nuorisotoiminta ikään kuin 
jättäytyy nuorten elämästä pikkuhiljaa taustalle kun nuori täyttää 18 vuotta.  
Projektin nykytilanne ja jatko

Tätä kirjoitettaessa, huhtikuussa 2017 pelitaloprojekti etenee hyvin. Olemme 
saamassa tilat Tikkurilaan. Pelitalo tulisi uorisotilan yhteyteen. Kun tilojen 
saanti varmistuu, tulemme lähtemään nuorten kanssa katsomaan tiloja ja 
katsomaan, mikä tila talosta sopisi parhaiten pelitoimintaan. Siirryin myös 
huhtikuun 2017 alussa Tikkurilan nuorisotilalle töihin vastaavaksi nuoriso-
työntekijäksi, joka edesauttaa pelitalon suunnittelemista sekä toteutusta. 

Vaikkakin yksi vaihe projektista päättyy tämän artikkelin kirjoittamisen myö-
tä, jatkamme projektia nuorten kanssa kohti uutta vantaalaista nuorten mata-
lan kynnyksen pelitaloa.  Pääsemme mitä luultavimmin aloittamaan toimin-
taa tämän vuoden (2017) lopulla tai vuoden 2018 alkupuoliskolla.  Projektissa 
mukana olevat nuoret osallistuvat syksyllä 2017 kanssani vertaisohjaajuuden 
intensiiviviikonloppuun ja rupeavat toimimaan pelitalolla vertaisohjaajina.  
Alustavien suunnitelmien mukaan talolla voisi toimia eri järjestöjä sekä muita 
yhteistyökumppaneita yhdessä nuorisopalveluiden kanssa. Tulevaisuudessa 
voidaan saada nykyisistä nuorista uusia vertaisohjaajia jotka rupeavat jatka-
maan nykyisten jälkeen samassa toiminnassa.
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Artikkelin kirjoittaja
Kirjoittaja Jouni Silventoinen on toiminut vantaalaisen nuorisotyön parissa 
kohta yhdeksän vuoden ajan. Tällä hetkellä Jouni toimii vastaavana nuoriso-
työntekijänä Tikkurilan nuorisotilalla. ”Nuorisotyö on parhaimmillaan sil-
loin, kun nuori tulee kuulluksi, hän toimii yhteisönsä jäsenenä omien kyky-
jensä mukaan ja hyväksyy itsensä ja muut sellaisena kuin on.”
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