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VIRASTOPÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO

Enemmän nuorten
näköinen

Meidän työmme on tehdä
nuorten kanssa
Helsingistä maailman
paras paikka olla nuori.”

Tähän tehtävään peilaten vuosi 2013 oli erinomainen.
Olemme ottaneet valtavan tiikeriloikan nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin sisäänajossa. Nuorisoasiainkeskus toteutti vuonna 2013 Suomen laajimman osallistuvan budjetoinnin kokeilun. Kahdella
alueella toteutetun RuutiBudjetin tuloksena toimintamme on vuonna 2014 yhä tarkemmin nuorten toiveiden mukaista. Marraskuun 2013 RuutiExpo lähes
tuplasi kävijämääränsä verrattuna edelliseen vuoteen.
Ruudin isommasta vaihteesta kertoo myös tasavallan
presidentti Sauli Niinistön presidenttikauden ensimmäinen avoin kyselytunti, joka järjestettiin Itä-Helsingin nuorille Kontulassa.
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kuva: Kimmo Bradt

Nuorisoasiainkeskuksen tehtävä on varsin yksinkertainen. Meidän työmme on tehdä nuorten kanssa
Helsingistä maailman paras paikka olla nuori.

Ruudin lähtöajatus oli, että nuoret pääsevät vaikuttamaan politiikan asialistaan. Ruudin ydinryhmän
sinnikkyyden ansiosta kesätyöt ovat nousseet koko
nuorisotakuukeskustelun pintaan. Nuorten kanssa
käytyjen keskustelujen ansiosta nuorisoasiainkeskus on lisännyt omia kesätyöpaikkojaan ja kannustanut myös muita samaan.
Loikka on tapahtunut myös katutaiteessa. Helsingissä oli kesällä kahdeksan luvallista katutaidepaikkaa,
jotka nuorisoasiainkeskus toteutti liikuntaviraston,
rakennusviraston, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön ja Kiasman kanssa. Katutaiteesta tuli kesällä 2013 asia, jota perheet kokeilevat pienten lasten kanssa. Katutaide on hyvä esimerkki siitä, miten
osallisuus tuottaa parempia tuloksia. Kuulemalla
alan harrastajia seinät rakennettiin oikein ja oikeille paikoille. Valitsemalla seiniä, joita ajoivat kaupunginosan nuoret, seinillä oli myös vanhempien asukkaiden paikallinen kannatus. Tuomalla katutaidetta
tapahtumiin moni pääsi kokeilemaan. Katutaide on
hyvä esimerkki siitä, miten nuorten elämästä jää Helsinkiin myönteinen jälki.
Jäljen jättäminen ja kesätyöt yhdistyivät kesä-elokuussa Kyläsaaressa, kun Tullaamo-projektiin palkattiin 30 nuorta kesätöihin tekemään taidetta.
Tullaamo on aivan uudenlainen avaus siinä, miten

nuorisoasiainkeskus tekee yhteistyötä Helsingin juhlaviikkojen kanssa. Tullaamo kosketti monia. 1500
neliön antaminen nuorten käyttöön viestii väkevästi
nuorisotyön yhdestä päälähtökohdasta: luottamuksesta. Tullaamon nuorten jälki Helsinkiin oli kaunis,
suora, rehellinen ja monisävyinen.
Uskallan sanoa, että vuoden 2013 tulosten perusteella virasto on nousukiidossa. Olen äärimmäisen
iloinen siitä, että pelkästään nuorisotaloillamme
nuorten käynnit kasvoivat 28 000 käynnillä. Tapahtumamme keräsivät ennätysyleisöjä, lippulaivana
Kansallisteatterin ja Nuori kulttuuri -säätiön kanssa
järjestetty nuorten teatterikatselmus Teatris.
Nuorisotoimenjohtajana olen äärimmäisen iloinen
siitä, että hienot tulokset eivät ole tulleet henkilökunnan hyvinvoinnin ehdoilla. Tavoitteeni on, että nuorisoasiainkeskus on muutaman vuoden päästä Suomen paras ja reiluin työpaikka. Vierailtuani vuoden
aikana kaikissa toimipaikoissa olen vakuuttunut siitä,
että tämä porukka pystyy mihin vain. Johtona meidän tehtävämme on varmistaa, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.
Tämän vuoksi lisäsimme lähiesimiesten harkintavaltaa. Reiluutta lisäsimme mm. kiusaamiskyselyn avoimella käsittelyllä sekä ottamalla käyttöön nimettö-

4

män työnhaun. Hyvää fiilistä lisäsimme esimerkiksi
avaamalla kehittämistyön koko henkilökunnalle. Oikeansuuntaisista liikkeistä kertovat työhyvinvointikyselyn tulokset: vuonna 2013 parantui sekä yhteishenki että tiedonkulku.
Vuosi 2014 on meille tärkeä vuosi. Joulukuussa 2014
päätämme, mitkä ovat nuorisoasiainkeskuksen suunta ja toiminnan painopisteet jatkossa. Vuosi 2013 antaa reseptin siihen, miten nämä ratkaisut pitää tehdä:
yhdessä henkilökunnan ja nuorten kanssa, mahdollisimman avoimesti. Luottamalla.
Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja

seksi tarvitaan kuitenkin luovuutta ja empatiakykyä.
On kyettävä ajattelemaan toisen ihmisen perspektiiviä ja tarpeita. Sellainen ei ole itsestään selvää.

NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Nuorten kanssa
nuorten hyväksi

Meidän asiamme on nyt ajankohtainen. Nuorten hyvinvoinnista ja turvallisesta aikuistumisesta huolehtiminen on kansan huulilla niin Suomessa kuin
Euroopassa laajemminkin. Nuorten yhteiskuntatakuuta rakennettaessa viimeisten parin vuoden aikana olemme saaneet huomata, että tasavallan presidenttiä myöten nuorisotoimialan asiat koetaan
tärkeiksi. Työryhmät, aivoriihet, projektit ja politiikkaohjelmat käsittelevät nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamista sekä syrjäytymisen
ennaltaehkäisemistä.
Lokakuun alussa presidentti Niinistö vieraili Luupissa tavaten suuren määrän kontulalaisia ja muita lähialueen nuoria. Hän jätti vierailustaan muistoksi shakkilaudan, mutta myös ajatuksen siitä, ettei ketään saa
jättää yksin syrjään. Tämä on tiivistettynä yksinkertaisimmassa muodossaan se, mitä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on antanut meille keskusteltavaksi ja eteenpäin vietäväksi.
Helsingin kaupungin strategiaan olemme kirjanneet
tämän saman ajatuksen hieman eri sanoin: jokaiselle nuorelle on annettava tilaa kuulua ja loistaa. Se on
mielestäni oikeamielinen tavoite. Tämän saavuttami-
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Vuoden 2013 aikana kiersin nuorisolautakunnan
kanssa nuorisoasiainkeskuksen eri toimipisteitä eri
puolilla kaupunkia. Kohtasimme hurjan suuren määrän nuoria, joilta kuulimme kokemuksia ja näkemyksiä siitä, millaista on olla helsinkiläinen nuori juuri
nyt. Vaikka nuorisolautakunnan jäsenistä varsin monet ovat nuoria aikuisia, on kosketuspinta esimerkiksi lähiössä asuvan yläkoululaisen arkeen löydettävissä vain astumalla hänen elämäänsä.
Nuorten ohella kohtasimme myös Helsingin kaupungin työntekijöitä, pääosin nuorisoasiainkeskuksessa
työskenteleviä, joilla oli uskomaton kosketus heidän
kohtaamiinsa nuoriin. Heillä oli sellainen ote työhönsä ja sen taustalla vaikuttaviin arvoihin, että se teki
minuun suuren vaikutuksen. Heillä on juuri se, mitä
edellä etsimme: luovuutta ja empatiakykyä. Siis edellytykset antaa nuorille tilaa kuulua ja loistaa.
Tässä toimintakertomuksessa esiteltävät asiat puhuvat kirkasta kieltään siitä, että nuorisotyölle on tänäkin päivänä tarvetta. Kuulin pääkaupunkiseudun
partiolaisilta, että heidän jäsenmääränsä kasvoi viime vuonna 14 prosentilla. Melko lailla saman verran
kasvoivat nuorisoasiainkeskuksen kävijämäärät. Taloudellisesti vaikeina aikoina erityisesti tarvitaan leveitä hartioita, suoraa selkää ja solidaarisuutta. Annan virastossa tehdylle työlle kaiken kunnioitukseni
– hyvää ei synny itsestään, se tehdään yhdessä.
Timo Kontio
nuorisolautakunnan puheenjohtaja

Mikä ihmeen
nuorisoasiainkeskus?

NUORISOLAUTAKUNTA
NUORISOTOIMENJOHTAJA

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus tuottaa
yhdessä nuorten kanssa monipuolisia kulttuuri- ja
harrastepalveluja, edistää nuorten yhteiskunnallista
osallistumista sekä tarjoaa nuorille tukea ja neuvontaa. Toimintamme kohderyhmää ovat 9–18-vuotiaat
nuoret, pääpaino on 13–17-vuotiaissa.

ALUEELLISTEN
PALVELUJEN OSASTO

KESKITETTYJEN
PALVELUJEN OSASTO

HALLINTO
PALVELUJEN OSASTO

Alueellisen nuorisotyön
11 yksikköä

Kohdennetun
nuorisotyön toimisto

Henkilöstötiimi

Klaari Helsinki

Kulttuurisen nuorisotyön toimisto

Taloustoimisto

Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloissa, erityistoimipaikoissa ja projekteissa. Lisäksi virasto tukee nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisoasiainkeskuksen toimintamuodot ovat alueellinen,
kohdennettu ja kulttuurinen nuorisotyö sekä nuorten kansalaistoiminta. Helsingin kaupungin organisaatiossa nuorisoasiainkeskus kuuluu sivistystoimen
alaisuuteen.

Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

Tietotekniikkayksikkö
Viestintäyksikkö
Kehittämistiimi

NUORTEN VAIKUTTAMISJÄRJESTELMÄ RUUTI
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TOIMINTA-AJATUS
Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Toimintaa suunnataan kaikille helsinkiläisille nuorille, ja heitä innostetaan löytämään itselleen sopivat tekemisen muodot ja olemisen tilat.
Nuorisoasiainkeskus uudistaa työmuotojaan seuraamalla nuoruuden ilmiöitä ja nuorten elinolojen
muutoksia.

VISIO

Arvoperusta
Elämisen ilo
Asukaslähtöisyys
Ekologisuus
Oikeudenmukaisuus
ja yhdenvertaisuus

Tilaa olla nuori, kuulua ja loistaa!

Taloudellisuus

Helsinki on nuorille kaupunki, joka tarjoaa elämyksiä ja vapauden olla rohkeasti oma itsensä. Nuoret ja
nuorisoasiainkeskus luovat yhdessä omannäköistä
kaupunkikulttuuria.

Turvallisuus
Yrittäjämyönteisyys
Osallisuus ja osallistuminen

STRATEGISET PAINOPISTEET
Nuorisoasiainkeskuksen toiminnan painopisteet
ovat nuorten vaikuttaminen, palvelukonseptin uudistuminen, nivelvaihepudokkuus ja oppiminen
nuorisotyössä.

Hiihtolomatapahtuma Reaktori
innostaa nuoria löytämään
uusia harrastuksia.
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Ruuti – Nuorten teot
muuttavat Helsinkiä

RUUTIMAINEN TYÖOTE
KANNUSTAA NUORIA
OSALLISTUMAAN

Ruuti-toiminnan tarkoitus on saada
jokaiselle nuorelle myönteinen
kokemus vaikuttamisesta.
Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti perustettiin Helsinkiin kaupunginhallituksen päätöksellä
13.6.2011. Helsinki valitsi tuolloin nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi poikkeuksellisen
väylän keskittymällä erityisesti suoran ja neuvottelevan demokratian vahvistamiseen.

mät sekä vuorovaikutussuunnitelma. Tämän lisäksi
nuorisoasiainkeskuksen vetovastuulla toimiva Ruuti-verkosto kokoaa yhteen Helsingin eri hallintokunnat tavoitteenaan vahvistaa kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
nuorille.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän perustamiseen vaikuttivat Helsingin kaupungin koko, nuorten monimuotoisuus sekä hyvin erilaiset valmiudet ja kiinnostukset suhteessa vaikuttamiseen. Ruuti-järjestelmän
kehittämis- ja koordinointivastuu annettiin nuorisoasiainkeskukselle ja opetusvirastolle. Ruudin
peruselementeiksi määritettiin Ruudin ydinryhmä,
RuutiExpo, Päättäjämiitti, oppilaskunnat, Ylipormestarin oppilaskuntapäivät, syksyn oppilaskuntapäivät, ruuti.net-verkkoympäristö, toimintaryh-

Ruudin tavoitteeksi on asetettu, että valtuustokauden 2013–2016 aikana Ruuti löytää toimintamuotonsa. Kaupunginvaltuuston kokouksessaan
24.4.2013 hyväksymässä strategiaohjelmassa on kirjattu Ruudista seuraavasti: ”Nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten äänen kuulumista tuetaan. Nuorten vaikuttamiskanavat Ruuti
ja RuutiExpo vakiinnutetaan, niiden vaikuttavuutta parannetaan ja varmistetaan eri sosiaaliryhmien
osallistumismahdollisuudet.”
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Ruuti on nuorisoasiainkeskuksen tärkeimpiä toiminnallisia painopisteitä. Ruutia toteutetaan kaikessa
nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa, ja se otetaan
huomioon keskeisten toimintaa ohjaavien asiapapereiden laatimisessa sekä nuorisotyön arjessa, jossa
ruutimainen työote kannustaa ja tukee nuoria osallistumaan ja toimimaan itse. Nuoria kannustetaan
myös muodostamaan toimintaryhmiä, joita tuetaan
heille ominaisin keinoin: nuorisotoimen, muiden hallintokuntien ja muiden nuorten parissa toimivien aikuisten tehtävänä on joustaa ja löytää oikeat ja ryhmälle sopivat toimintatavat.
Ruudille on kehitetty vuoden 2013 aikana seuraavat
tulosmittarit:
• Ruudin ydinryhmän vaalien äänestysprosentti
• Ruudin ydinryhmän vaalien ehdokkaiden
lukumäärä
• Vastattujen nuorten aloitteiden lukumäärä
• Päättäjämiitissä sovittujen toimenpiteiden
toteutuminen
• Ruudin tapahtumien (Päättäjämiitti, RuutiExpo,
vaalivalvojaiset) osallistujamäärä
• Nuorten toimintaryhmien lukumäärä
Näitä mittareita seurataan tuloskortin ja tulospalkkiosuunnitelman seurannan yhteydessä.

MYÖNTEINEN KOKEMUS
VAIKUTTAMISESTA NUORELLE
Ruudin perusajatuksiin kuuluu tavoite, että jokaisella nuorella on vuosittain ainakin yksi demokratiakokemus – siis kokemus kuulluksi tulemisesta tai osallistumisesta itseään suurempaan asiaan.
Ruuti-toiminnan tarkoitus on saada jokaiselle nuorelle myönteinen kokemus vaikuttamisesta. Nuoria
kuullaan heitä koskevissa asioissa, ja nuorten aloitteet sekä ajatukset otetaan vakavasti. Nuorten teot
muuttavat Helsinkiä.

AKTIIVINEN YDINRYHMÄ
Vuoden 2013 ydinryhmä toimi aktiivisesti. Nuorisolautakuntaa ydinryhmä tapasi kaksi kertaa, nuorisoasiainkeskuksen johtoa neljä kertaa, helsinkiläisiä
päättäjiä ja kansanedustajia kerran sekä kaupunginjohtajan kerran. Lisäksi ydinryhmän jäsenet osallistuivat moniin keskustelutilaisuuksiin sekä Helsingin
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaan.
Ruudin ydinryhmä äänestetään vuosittain, ja sen tehtävänä on toimia linkkinä nuorten ja kaupungin päätöksenteon välillä. Ruudin ydinryhmän toimintatavat
ja agenda muotoutuvat ryhmän mukaisesti. Nuorisoasiainkeskus on päättänyt, että ydinryhmän toimintaa ja tehtävää kehitetään yhdessä nuorten kanssa.
Ensimmäiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, että taustoiltaan ja vaikuttamishistorialtaan hyvin erilaisten
nuorten yhteistoiminta ja yhteisen asialistan muodostaminen edellyttää onnistuakseen nuorisotyöllistä tukea.

Ruudin ydinryhmä 2013 kertoo ydinryhmässä toimimisesta, vuoden aikana opituista asioista
ja vuoden merkityksestä videolla: http://www.youtube.com/watch?v=y96jiwnZxxA

Vuoden 2013 ydinryhmä on tuonut esiin muun muassa sen, miten tärkeää on, että kaupunki tarjoaa monipuolisia kesätyöpaikkoja mahdollisimman monelle
nuorelle, ja että on tärkeää käydä avointa keskustelua nuorten mahdollisuuksista opetella työelämän
taitoja. Ydinryhmä on toiminnallaan vaikuttanut esimerkiksi siihen, että koulujen säännöt tehdään yhdessä oppilaiden kanssa. Ryhmän aloitteesta on syntynyt myös erilaisia nuorten tiloja: esimerkiksi Pop
up Ilo Kamppi, Kampin kesäterassi sekä sisustushanke Maunulan nuorisotalolla.
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Valtuutetut Ingervo, Jalovaara ja Vainikka ovat tahoillaan tehneet valtuustoaloitteen Ruudin ydinryhmän esille nostamista asioista. Ruudin ydinryhmän
tunnettuuden lisääntymisestä kertoo se, että ehdokkaita Ruudin vuoden 2014 ydinryhmään oli 54 eli
enemmän kuin edellisvuoden vaaleissa (2012: 49).
Ydinryhmän vaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki helsinkiläiset 13–17-vuotiaat. Vaali käytiin sähköisesti. Nuoret saivat äänestyskirjeen kotiinsa. Vuodelle
2013 viestintää parannettiin, äänestyskirjeen ulkoasua selkeytettiin ja vaaleja mainostettiin julkisen lii-

kenteen varrella. Vuoden 2013 Ruudin ydinryhmän
vaaleissa äänestysprosentti jäi matalaksi (5,9).
Nuorten toimintaryhmien tukeminen on tärkeässä
roolissa Ruuti-järjestelmässä. Vuoden 2013 aikana
ruuti.net-sivustolle kirjautuneita nuorten toimintaryhmiä oli 35. Ryhmät nostivat esille muun muassa
koulukiusaamisen, katutaidepaikkojen lisäämisen ja
liikuntamahdollisuuksien parantamisen.

ONNISTUNEET RUUTITAPAHTUMAT
Vuoden 2013 Päättäjämiitti onnistui erinomaisesti.
Kun vuonna 2012 mukana oli 14 nuorta ja 20 päättäjää, vuonna 2013 mukana oli 103 nuorta ja 36 päättäjää. Ruudin ydinryhmä valitsi Päättäjämiitin aiheiksi julkisen liikenteen, julkisen tilan siisteyden,
koulun säännöt, koulukiusaamisen, nuorisotalot, kesätyöt sekä vuorovaikutuksen kouluissa. Päättäjämiitissä eteenpäin vietäviksi sovituista nuorten kehittämisehdotuksista noin 30 prosenttia toimeenpantiin
kaupungin hallintokuntien toteuttamana marraskuun 2013 RuutiExpon raportointiin mennessä.

Ruudin ydinryhmässä on mahdollisuus
vaikuttaa asioihin, jotka koskevat
omaa elämää – omana itsenä ja
omilla ajatuksilla.”
Amos Airola

”Tämä ydinryhmä on ajanut 10 sentin
korotusta kouluruoan laatuun. Jos
on joku asia, joka omasta mielestä
mättää, kannattaa lähteä mukaan.”
Amir Benatia

”Ydinryhmässä toimiminen on ollut
niin hieno kokemus. Tämä antaa
uuden näkökulman maailmaan.
On oikeasti tullut se tunne, että
on päässyt vaikuttamaan.”
Petri Seppä

Vuonna 2013 RuutiExpo järjestettiin toista kertaa
Helsingin kaupungintalolla. Tapahtuma keräsi 4500
osallistujaa, lähes kaksinkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna.

NUORTEN ALOITTEIDEN
ETENEMINEN JA KÄSITTELY
Verkkosivu ruuti.netin kautta tehtiin vuoden 2013 aikana 31 aloitetta. Aloitteita on viety eteenpäin asioista vastaaville tahoille ja vastauksia on saatu vaihtele-

Vuoden 2013 ydinryhmäläinen Amir Benatia
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vasti. Toimintaryhmät kertoivat toiminnastaan Ruuti.
netin vieraskynä-blogeissa. Tekstejä nuorten vaikuttamistoiminnasta tuotettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 105.
Nuorten aloitteesta vietiin eteenpäin muun muassa
seuraavat asiat vuoden 2013 aikana:
• Katutaidepaikkojen lisääminen
• Alaikäisille tarkoitetun kesäterassin kokeilu
Kampissa
• Väliaikainen nuorisotila Kampin 		
ostoskeskuksessa
• Kaupungin kesätyölinjausten tarkistaminen

RUUTIBUDJETTI JAKAA
VALTAA NUORILLE
Nuorisoasiainkeskus lanseerasi vuoden 2013 aikana uuden Ruuti-toimintamuodon, osallistuvan budjetoinnin kokeilun, osana Helsingin kaupungin demokratiapilotteja. Osallistuvan budjetoinnin pilottia,
RuutiBudjettia, sovellettiin ja kokeiltiin kahdessa
nuorisotyöyksikössä, Haaga-Kaarelassa ja Kaakon
alueilla. Näiden nuorisotyöyksikköjen vuosibudjetti
ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 suunniteltiin
nuorten RuutiBudjetin aloitteiden pohjalta.
Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Sen tarkoituksena on

Nuoret ideoivat oman
alueensa kehittämisehdotuksia
RuutiBudjetin kevättapahtumassa.
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antaa valtaa niille ryhmille, joita päätökset koskevat määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. RuutiBudjetti mahdollistaa nuorten mukanaolon nuorisoasiainkeskuksen toiminnan ja varojen
käytön vuosisuunnittelussa.
RuutiBudjetin tekoon osallistui noin 29 % prosenttia
molempien alueiden 13–17-vuotiasta nuorista. Molemmilla alueilla aineistoa kerättiin kevään RuutiBudjetti-tapahtumissa Kannelmäen Sitratorilla sekä Roihuvuoren asukaspuistossa, jonne kutsuttiin alueen
koulujen yhdeksäsluokkalaisia ideoimaan ja kehittämään alueensa nuorten vapaa-ajan palveluita. Eniten huomiota saaneet ongelmat ja kehittämistarpeet
olivat molemmilla alueilla: hengailupaikkojen puute;
vuorovaikutus muiden kaupunkilaisten kanssa; kaupunkiympäristön siisteys; nuorisotalojen aukioloajat
ja ”nutakynnys” tarkoittaen uusien ryhmien ja nuorten vaikeutta päästä osaksi nuorisotalojen porukoita.
Haaga-Kaarelan alueella nousivat lisäksi esiin urheilukenttien vähäisyys ja olemassa olevien huono kunto.
Lisäksi työpajoissa nuoret nostivat esille tapahtumien
puutteen erityisesti loma-aikoina. Kaakon alueella omina kohtinaan nousivat esiin nuorten stressi ja
ajanpuute sekä nuorten keskinäinen kiusaaminen.
Työpajojen työstämät ehdotukset esitettyihin ongelmiin vietiin alueiden yläkouluille äänestettäväksi.
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun tulokset tuotiin
nuorisolautakunnan käsittelyyn 30.1.2014 ja kouluäänestyksessä yli 10 % kannatuksesta saanutta neljästä viiteen toimenpidettä toteutetaan osana nuorisotyöyksiköiden vuoden 2014 toimintaa.

PELIHUONE, MUMMOKAHVILA
JA GRAFFITISEINÄ
Haaga-Kaarelassa toteutetaan vuoden 2014 aikana
esimerkiksi Kannelmäen nuorisotaloon pelihuone,
nuorten tilojen laajemmat aukioloajat, ”Mätis Beach
Party” sekä graffitiseinä Länsi-Helsinkiin. Kaakon
alueella esimerkiksi seuraavat aloitteet valittiin toteutettavaksi: mummokahvila, kiusaamisen vastainen tapahtuma ja nutanurkat (nuorisotaloille riehumistilat ja rauhalliset tilat erikseen).
Toimintasuunnitelmien tekoon osallistuneet noin 1
300 nuorta päivittivät nuorisoasiainkeskuksen toiminnan suuntaviivoja tarkemmiksi, alueiden tarpeita ja nuoria kuvastaviksi.
Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2013 Ruuti-
toiminta näkyy kootusti seuraavassa kartassa:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zxEAw0WpxsOc.k_HEW_SdjbbQ .

NUORISOLAUTAKUNNAN
JULKINEN KOKOUS
RUUTIEXPOSSA
Päätöksenteon avoimuuden lisääminen oli nuorisolautakunnan tavoitteena, kun se päätti pitää historian
ensimmäisen julkisen ja kaikille avoimen kokouksen
8.11.2013. Ajankohdaksi valittiin RuutiExpo, jossa
suuri joukko nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä sekä päättäjiä kokoontuu yhteen keskustelemaan
ja kehittämään Helsinkiä nuorten kaupunkina. Ajateltiin, että tällöin julkisuuden ja avoimen päätöksenteon idea ja tavoite toteutuvat parhaiten.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
vastasi nuorten kysymyksiin
Kysy kaupungista -kyselytunnilla
RuutiExpossa.
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Nuorisolautakunnan julkinen kokous pidettiin
8.11.2013 RuutiExpon yhteydessä Helsingin kaupungintalossa. Kokouksesta haluttiin sekä lautakunnassa että nuorisoasiainkeskuksen johdossa kerätä kokemuksia, jolloin ratkaisuna oli koota näkemyksiä
kokoukseen osallistuneilta luottamushenkilöiltä ja
esittelijöiltä pienellä kyselyllä.

tä. Puheenvuoroja käytettiin tavanomaista kokousta
runsaammin; osallistujat totesivat näin muista, vaikka omassa toiminnassa ei muutosta juuri havaittukaan. Terävöitymistä keskustelussa oli joka tapauksessa nähtävissä. Pientä viilaamista olisi lautakunnan
jäsenten mukaan kokousten ennakkotiedottamisessa
ja päätöksistä viestittämisessä.

Tulokset osoittautuivat varsin myönteisiksi. Vaikka
yleisöä oli suuressa kokoustilassa runsaasti, ei se tuntunut osallistujia häiritsevän. Uusi tilanne koettiin
jännittäväksi. Tästä lähes kaikki olivat samaa miel-

Kaupungintalo toimi kokouspaikkana hyvin ja toi tilaisuuteen häivähdyksen arvokkuutta. Vaikka muutoin paikka on hiukan syrjässä kuntalaisten ja nuorten tavanomaisilta kulkureiteiltä, loi RuutiExpo
toimivan yhteyden nuorten ja päättäjien välille. Kyselyyn vastaajat muistuttivat aiheellisesti, että aivan
kaikki asiat eivät sovellu julkiseen käsittelyyn. Näitä
ovat muun muassa henkilöasiat, virkojen täyttäminen ja hankintojen kilpailutukset.
Lähitulevaisuudessa julkisia nuorisolautakunnan kokouksia voisi järjestää pari kertaa vuodessa ja vielä
mahdollisesti teemojen mukaan. Samalla olisi mahdollisuus tutustua nuorisotiloihin, jos avoimia kokouksia järjestetään eri paikoissa. Kaiken kaikkiaan
nuorisolautakunnan julkinen kokous onnistui ja se
saa lautakunnan päätöksellä jatkoa RuutiExpon yhteydessä vuonna 2014.

RuutiExpon työpajoissa nuoret
tutustuivat vaikuttamisen moniin eri
muotoihin. Yhdellä pisteellä pohdittiin
sitä, mistä kukin olisi valmis luopumaan.
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Koin kokouksen iloisena asiana,
koska yleisöä oli runsaasti – eli avoin
kokous kiinnosti. Keskustelua oli, eikä
puheenvuoroja pelätty ottaa.
Helsingin kaupunginhallinnon
kokouksista julkisia ovat olleet vain
kaupunginhallituksen kokoukset,
ja halusimme muuttaa tätä käytäntöä
hieman. Helsingin nuorisolautakunta
päätti Helsingin ensimmäisen avoimen
lautakunnan kokouksen pitämisestä
18.4.2013 kokouksen yhteydessä.
Mielestäni lautakunta oli asiasta
päättäessään melko yksimielinen.
Toivoimme, että avoimuus voisi käydä
tavaksi saada nuoret kiinnostumaan
politiikan teosta.
Kaupungintalo oli erinomainen
kokouspaikka. Aiheet olivat
kokoukseen sopivia, sillä salassa
pidettäviä asioita avoimessa
kokouksessa ei käsitellä.
Minusta avoimet kokoukset ovat
tervetullut tapa (esimerkiksi
kerran vuodessa), kunhan ne eivät
käänny poliittiseksi teatteriksi ja
vaalipuheiksi. Toivon, että jatkossa
avoimet kokoukset huomataan
julkisessa keskustelussa.”

RuutiExpossa järjestettiin ensimmäinen
nuorisolautakunnan julkinen kokous.

Fatbardhe Hetemaj,

nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja
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Nuorisotaloilla
koetaan osallisuutta
ja opitaan uutta

Nuorisotalot ovat nuorten omia
kohtaamispaikkoja, joissa voi
tavata kavereita, saada tietoa ja
osallistua monipuolisiin harrasteja ryhmätoimintoihin. Alueellinen
nuorisotyö kuuluu nuorisoasiainkeskuksen
näkyvimpiin toimintamuotoihin, sillä yli
neljänkymmenen toimipaikan verkosto
kattaa koko Helsingin.
Nuorisotyöyksiköitä on 11.
Nuorisotaloilla painotetaan viittä ydinpalvelua, joihin
kuuluvat avoimet nuorten illat, pienryhmätoiminta,
nuorten vaikuttamistoiminta, loma-ajan toiminta ja
verkkoperustainen nuorisotyö. Näiden avulla nuoret
saavat toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia, kavereita ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Nuorisotaloilla opitaan myös yhteisten asioiden hoitoa ja digikansalaisen taitoja.

Savesta luodaan keramiikkaa
Itäkeskuksen nuorten
toimintatalo Kipinässä.

Nuorisotalojen iltapäivätoiminta kohdistuu pääsääntöisesti 9–12-vuotiaille varhaisnuorille, ja iltaisin ta-
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loja käyttävät yli 13-vuotiaat nuoret. Perjantaisin ja
lauantaisin nuorisotalot ovat auki tavallista pidempään, jolloin niissä voi viettää aikaa kello 22.45 asti.
Kaikki nuorisotalot ovat auki perjantaisin, ja lauantaisin avoinna on vähintään yksi nuorisotalo kustakin nuorisotyöyksiköstä.

kosto valvoo peruskouluikäisten etuja, tukee nivelvaiheessa olevia nuoria sekä seuraa alueellisia ilmiöitä
ja reagoi niihin. Verkostossa toimivat muun muassa Vuosaaren nuorisotyöyksikkö, sosiaali- ja terveysvirasto, Vuosaaren koulut, poliisi sekä useita muita
alueen toimijoita.

Nuorisotalojen kaikki käyntikerrat vuonna 2013 olivat yhteensä 951 953, joista nuorten käyntikertoja oli
499 092 kappaletta. Kävijämäärät ovat viime vuosina
nousseet tasaisesti, ja esimerkiksi nuorten käyntikerrat ovat kasvaneet 4 % vuodesta 2010.

Vuonna 2013 verkostossa puhuttiin mm. poliisin
esiin nostamasta nuorten häiriökäyttäytymisestä.
Lasten ja nuorten toimijaverkosto osallistui myös
kuudesluokkalaisten ”Valintojen stoori” - päihdevalistuksen toteutukseen. Viikon aikana kaikki alueen 17
kutosluokkaa kävivät Kallahden nuorisotalolla saamassa tietoa eri päihteiden vaaroista.

VOIMAA VERKOSTOISTA
Nuorisotaloilla on vakiintunut asema omalla
alueellaan, ja ne tekevät runsaasti yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa. Vuoden 2013 tavoitteena oli
vahvistaa kumppanuusosaamista, ja siinä myös
onnistuttiin. Alueellisen nuorisotyön yhteistyökumppanien kirjoon kuuluu mm. kaupungin eri
virastoja, asukasyhdistyksiä, urheiluseuroja, vanhempainyhdistyksiä, maahanmuuttajajärjestöjä ja
seurakuntia.
Tärkeitä kumppaneita ovat myös järjestöt, jotka
tuottavat Helsingissä viiden nuorisotalon toiminnan. Esimerkiksi Herttoniemenrannassa toimivat
Nuoret Kotkat ja Munkkivuoressa Stadin nuorisoseurat ry.
Nuorisoasiainkeskus toimii myös osana erilaisia verkostoja. Yksi hyvä esimerkki näistä on Vuosaaren
alueella toimiva Lasten ja nuorten toimijaverkosto,
jonka toiminta-ajatuksena on Vuosaaren kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Ver-

PILOTIT TUKIVAT UUSIEN
KUMPPANUUKSIEN
MUODOSTAMISTA
Yksi nuorisoasiainkeskuksen strategisista painopisteistä on palvelukonseptin uudistaminen, jolla tarkoitetaan uudenlaisten toimintatapojen kehittelyä nuorisotyön toteuttamiseksi.
Uusia toimintatapoja tarvitaan, jotta henkilöstön
tueksi saataisiin kumppaneita, toiminnan sisältö monipuolistuisi ja kaupungin henkilöstön voimavaroja
voitaisiin suunnata sinne, missä heidän osaamisellaan on eniten tarvetta. Palvelukonseptin uudistamisessa tavoitellaan myös taloudellisia hyötyjä.

UUSIA TOIMINTAMALLEJA
NUORISOTALOJEN ARKEEN
Tavoitteiden tueksi nuorisoasiainkeskuksessa käynnistettiin kahdenlaisia pilottihankkeita syksyllä 2012.
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Varhaisnuorisotyön piloteissa nuorisotalojen iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastasivat järjestöt. Iltapäivätoimintaa järjestetään 9–12-vuotiaille nuorille
ja siihen voi kuulua esimerkiksi pelailua tai askartelua. Varhaisnuorisotyöpilottia kokeiltiin kolmella nuorisotalolla. MLL Malmi ry ja SDPL Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry järjestivät iltapäivätoimintaa
Malmin nuorisotalossa. Maunulan nuorisotalolla toimi Helsingin NNKY ja Ruoholahden nuorisotalolla
SDPL Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry. Viipurin Urheilijat järjesti toimintaa Kettutien nuorisotalolla huhtikuuhun 2013 asti, mutta toiminta jouduttiin
lopettamaan ohjaajien vaihtaessa muihin tehtäviin.
Toinen pilottimalli oli maahanmuuttajajärjestöjen ja
nuorisotalojen kanssa yhteistyössä toteutettu avoin
iltatoiminta nuorisotaloilla. Avoin iltatoiminta on
suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille. Avoimen toiminnan pilotissa mukana olivat Länsi-Helsinki Somaliyhteisö ry sekä virolaistaustainen AnniLa ry Pikku
Huopalahden nuorisotalolla. Kallahden nuorisotalolla toimivat Mondial Stars ry ja Union Youth Deveploment ry.
Pilottien arvioinnin toteutti Kehityspiikki keväällä 2013. Arvioinnin mukaan varhaisnuorisotyöpilotit onnistuivat, vaikka osassa niistä ilmenikin
vaikeuksia. Onnistumiset näyttivät korostavan
sitä, ettei järjestöjen tuottaman toiminnan tulisi juuri erota nuorisoasiainkeskuksen omasta toiminnasta. Varhaisnuorisopilotin sudenkuopat liittyivät järjestöjen vähäisiin resursseihin. Järjestön
toimijoiden vaihtuminen ja vähäisyys saattaa johtaa siihen, että ohjaus ja innostaminen supistuvat
pelkäksi valvonnaksi ja järjestyksen pitämiseksi
nuorisotalolla.

kaneet järjestöt lisäsivät viikkoonsa toisen toimintapäivän. Malmin nutalla toiminut MLL jatkoi yhtenä
päivänä viikossa. Annila ry jatkoi Pikku Huopalahden
nuorisotalolla.

KALLAHDEN NUORISOTALON ASEMA
VAHVISTUI KUMPPANUUKSIEN MYÖTÄ
Kallahden nuorisotalolla aloitettiin pilotin jälkeen
uusi yhteistyö alueen asukkaiden ja Finn-Mamu ry:n
aktiivien kanssa. Kyseessä on maahanmuuttajanaisten ja -perheiden toiminta, kuten suomen kielen opetus, ruokapiiri- ja tyttötoiminta sekä oman kielen ja
kulttuurin tuntemus.
Lyhyessä ajassa toiminta tavoitti kymmeniä perheitä Kallahdessa ja sitä ympäröivillä asuinalueilla. Nuorisotalon toimintaan on tullut mukaan yli 50 maahanmuuttajataustaista tyttöä, mikä on parantanut
tyttöjen asemaa alueella. Kallahden nuorisotalon uudet yhteistyökuviot korostavat nuorisotalojen merkitystä asuinalueiden ja perheiden hyvinvoinnin edistäjänä. Yhteistyön myötä nuorisotoimen läsnäolo on
tullut alueella näkyvämmäksi.
Maahanmuuttajajärjestöjen kanssa toteutettu yhteistyö toimi parhaimmillaan keskinäisenä kulttuurivaihtona. Maahanmuuttajajärjestöjen edustajat oppivat
suomen kieltä, ja nuorisoasiainkeskuksen työntekijät oppivat eri kulttuureista ja maahanmuuttajien integroitumisesta suomalaiseen kulttuuriin aikuisten
maahanmuuttajien näkökulmasta.
Ruoholahden Summer Jamin aktiviteetit
jalkapallosta katutaiteeseen pitivät
tylsyyden loitolla kesäkuussa.

Lautakunta päätti jatkaa pilottitoimintaa kevääseen
2014 asti. Syksyllä 2013 toimijoiden määrä väheni,
mutta Maunulassa ja Ruoholahdessa toimintaa jat-
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OSALLISTUMALLA OPPII
Nuoret oppivat kaikkialla, mihin menevät. Oppiminen nuorisotyössä on yksi strategisista painopistealueista nuorisoasiainkeskuksessa.
Vuoden aikana nuorisotyöntekijöiden oppimisen kehittämisryhmä ja joukko yhdeksäsluokkalaisia nuoria
pohtivat yhdessä oppimista ja siihen liittyviä tekijöitä. Mitä koulussa, harrastuksissa, nuorisotiloissa tai
vaikkapa kauppakeskuksissa opitaan?

Yhteisen pohdinnan tuloksena todettiin, että oppiminen on nuorisotyössä yleensä epämuodollista ja sitä
tapahtuu etenkin tekemisen kautta. Jotta oppimista tapahtuisi, on nuorisotyöntekijöiden annettava
nuorille tilaa ja autonomiaa. Asioita ei saisi tehdä kenenkään puolesta, vaan nuoria tulisi tukea aktivoinnin kautta. ”Aikuiset tekevät liikaa”, totesivat nuoret.
Heidän mukaansa puolesta tekeminen tuhoaa oppimisen, sillä ”epäonnistuminen on lahja” ja ”nuoruus
on parasta taisteluaikaa”.
– Nuorisotyössä haasteena ovat oppimisen näkyväksi tekeminen ja opettajamaisen asenteen välttäminen. Nuorisotyöntekijöiden tulisi myös tiedostaa
oma roolinsa ja se, kuinka suuri vaikutus heidän sanomisillaan tai tekemisillään voi olla nuoriin, oppimisen kehittämisryhmää vetänyt osastopäällikkö Leena
Ruotsalainen toteaa.
– Oppiminen on omaksi itseksi kasvamista. Innostus
ja palaute ruokkivat oppimista, ja uusia näkökulmia
syntyy esimerkiksi erilaisuuden hyväksymisen kautta. Huomionarvoista on myös se, että oppiminen tuo
yhteisöihin ja ryhmiin hyviä viboja, Leena Ruotsalainen kertoo.
Nuorten mielestä parhaiten oppii ryhmässä. ”Jos
ryhmässä on erilaisia ihmisiä, oppii yhteistyötaitoja
ja jakamaan mielipiteitä”, ”voin olla vetäytyjä, mutta ryhmässä opin paremmin” ja ”toisten kanssa oppii sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja ja
empatiakykyä”, tiivistivät nuoret omia näkemyksiään.
Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskuksessa toimi yli viisisataa nuorten oppimista tukevaa pienryhmää. Esimerkiksi musiikkia, liikuntaa tai vaikkapa kokkailua

harrastaessa opittiin vuorovaikutustaitoja ja tutustuttiin uusiin ihmisiin. Sosiaalisten taitojen oppimisen myötä myös nuorten itsetunto vahvistui.
Pienryhmien ja muun nuorille suunnatun toiminnan
piirissä tapahtuu oppimista tietysti myös perinteisessä mielessä. Esimerkiksi liikennetoiminnassa liikenne- ja polkupyöräkortit sekä erilaiset kartingkerhot ja -leirit ohjaavat nuoria liikenneturvallisuuteen.
Pelitoiminnassa pelien kehittämisklubit suuntaavat nuorten tekemistä pelaamisesta itse kehitettyihin peleihin, ja Ansiokursseilla opitaan työelämäntaitoja. Myös nuorisoasiainkeskuksen kesätyöt ja
apuohjaajakoulutukset tarjoavat nuorille vahvoja
oppimiskokemuksia.

VERTAISOHJAAJUUS
KASVATTAA NUORET
UUTEEN ROOLIIN
Vertaisohjaajatoiminnan tavoitteena on tarjota yli
18-vuotiaille nuorille mahdollisuus jatkaa nuorisotalolla ja opettaa heitä toimimaan vastuutehtävissä.
Vuonna 2013 vertaisohjaajia koulutettiin mm. Viikin
ja Pihlajamäen nuorisotaloilla.
Vertaisohjaajien ansiosta nuorisotalojen aukioloaikoja saatiin laajennettua, sillä he järjestivät toimintaa
nuorisotaloilla painottuen viikonloppuihin. Vertaisohjaajat toimivat itsenäisesti tai yhden työntekijän tukemana iltaa kohden. Illat onnistuivat erittäin
hyvin, ja nuoret kehittyivät vastuutehtävissä. Lisäksi esimerkiksi Pasilan tanssitoiminnassa nuoret toimivat ryhmien ohjaamisessa vertaisohjaajien tavoin,
kantaen itsenäisesti vastuuta monien ryhmien säännöllisestä harjoittelusta.
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KETTUTIEN TOIMINTAKULTTUURI KEHITTYI
VERTAISOHJAAJATOIMINNAN MYÖTÄ
Naudat Lintsash -vertaisohjaajaryhmän nuoret olivat toisilleen ennestään tuttu kaveriporukka, joilla oli
pitkä historia Kettutien nuorisotalolla. Ryhmää ryhdyttiin perustamaan tilanteessa, jossa Kettutien nuorisotalolla ei tämän porukan lisäksi käynyt juuri muita nuoria. Toimintaympäristöön kaivattiin muutosta,
sillä nuorisotalon henkisen tilan tuli aueta alueen
muillekin nuorille. Kaveriporukan roolia talon kävijöinä haluttiin tarkastella uudella tavalla.
Kettutien nuorisotalon toimintakulttuuria haluttiin
muuttaa osallistavammaksi, jolloin nuoret olisivat
mukana aktiivisina toimijoina pelkän osallistumisen
sijaan. Ryhmän perustamisella vastattiin myös nuorten yksilöllisiin tarpeisiin, sillä vertaisohjaajatoiminta tarjosi päivärutiinia sellaista tarvitseville ja hyödyllistä työkokemusta. Vertaisohjaajien myötä myös
vapaa-ajanpalveluiden määrä lisääntyi Kettutien
nuorisotalolla.
Työpäivien lisäksi ryhmä kokoontui erilaisten koulutus- ja palkitsemispäivien merkeissä. Lisäksi niin
kutsutuissa Nautamiiteissä suunniteltiin töitä, pureuduttiin ryhmän tilanteeseen, arvioitiin toiminnan
onnistumista ja suunniteltiin ryhmämatkaa.
Keväällä 2014 ryhmän toiminnan rinnalla ryhdytään
motivoimaan jo uusia nuoria seuraavaan vertaisohjaajaryhmään. Toiveena on, että jotkut vanhaan ryhmään
kuuluneet nuoret jatkaisivat myös uudessa ryhmässä.

UUDENLAISIA TAPAHTUMIA
NUORISOASIAINKESKUKSESSA

STT eli Suutarilan
tapahtumatuottajanuoret
järjestivät keväällä koko
Pohjois-Koillisen nuorisotyöyksikön
yhteisen NUTALENT-kilpailun
Tapulikaupungin nuorisotalolla.
Tapahtumassa nuoret pääsivät
esittelemään mm. tanssija laulutaitojaan.
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Roihuvuoren
nuorisotalon POP-In -kontti
oli auki kaiken ikäisille kävijöille koko
kesän ajan. Kontista oli mahdollista
lainata lehtiä, vilttejä ja ulkoilmapelejä.
Lisäksi kontissa kudottiin kesän
aikana kaksi yhteisömattoa
sekä järjestettiin kirpputoreja
ja musiikkitapahtumia.
Kävijöitä oli reilusti
yli tuhat.

Vuosaaren
nuorisotyöyksikkö toteutti
kesällä yhteistyöhankkeen
elokuvatuotantoyhtiö Inland
Film Company Oy:n kanssa.
Nuoret pääsivät osallistumaan
Muutoksii-nuorisoelokuvan
tekoprosessiin toimien näyttelijöinä
ja avustajina. Muutoksii on
monikulttuurinen nuorisoelokuva,
jonka ensi-ilta on
huhtikuussa 2014.
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Nuorten kanssa
suunniteltu Pop-In Kesäcafe
elävöitti Munkkiniemen
kaupunkikuvaa nuorten näköisellä
toiminnalla. Nuorisotalon pihalle
rakennettiin pienimuotoinen kahvila,
jonka ympärille koottiin
muuta nuorisotoimintaa:
fillaripajaa, slacklinea, jalkapalloa,
frisbeegolfia, lautapelejä
ja minikirjasto.

Läny Summer Tour
oli kaiken ikäisille
suunnattu kiertävä
ulkonuorisotalo, jossa oli
mahdollisuus kokeilla
erilaisia pihapelejä ja -leikkejä.
Tour järjestettiin Konalassa,
Munkkivuoressa,
Pikku Huopalahdessa
ja Munkkiniemen
rannassa.
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10.6.– 20.6.

4.7.

24
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24.6.–

RatikkaRock
toteutettiin toukokuussa
yhteistyössä HKL:n,
henkilöstökeskuksen
Tulevaisuustiskin, Kulken ja
Sovinto ry:n kanssa. Tapahtumassa
Espan lavalla ja ratikassa esiintyi
bändejä ja tanssijoita.
Tapahtuma pääsi myös
MTV3:n uutisiin.

.

29.5.

Kontulassa nuoret
osallistuivat alueellisen
yhteistyöhankkeen ”Vetoa ja
voimaa” kanssa Kontufestareiden
suunnitteluun. Yksi päälavan
esiintyjistä oli Luupin
toimintakeskuksen omien
poikien ryhmä.

18.11.–1.12
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Arabian
nuorisotalo järjesti
LiveStudio-viikot, jolloin neljä
bändiä sai demo- ja
musavideokoulutuksen. Järjestelyt
tehtiin yhteistyössä Popjazz
-oppilaitoksen ja Metropolia
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden
kanssa. Musavideot julkaistiin
Selvää rokkia -gaalaillassa
joulukuussa.

Kesällä Vuosaaren
liikuntapuiston yhteyteen
valmistui uusi skeittipuisto.
Skeittipuisto toteutettiin
nuorisotoimen ja liikuntaviraston
yhteistyöllä, ja nuoret osallistuivat
puiston suunnitteluun
omien työpajojensa kautta.
Puiston lajivalikoima on runsas,
ja siihen kuuluvat mm. skate,
bleidaus, scoot ja bmx.
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Let’s dance cup
-tanssitapahtuman yhteydessä
toteutettiin yhdessä nuorten
kanssa Let’s dance workshop,
jossa nuoret saivat tutustua
erilaisiin tanssilajeihin kuuden
taitavan tanssiohjaajan
opastuksella. Syyslomaviikon
tanssitapahtumasta vastasi
Kenyn tanssitoiminta.

NUORISOASIAINKESKUS
VAHVISTI ROOLIAAN
NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄJÄNÄ
Nuorisoasiainkeskuksessa panostettiin laajasti nuorten työllistämiseen kesällä 2013. Kesätyöntekijöitä
palkattiin ennätyksellisen monta, eli lähes 200. Kesätyöntekijöille on muodostunut keskeinen rooli esimerkiksi Fallkullan kahvilassa ja Lasten liikennekaupungin kesätoiminnassa.
Kesätyöntekijöiden määrää aikaisemmista vuosista
nostivat koko kaupungin yhteistyöprojektit Tall Ships
Races ja Tullaamo. Henkilöstökeskus rahoitti poikke-

uksellisesti 84 nuorta kesätyöntekijää, joista osa työllistyi edellä mainittuihin kesätapahtumiin ja osa kesätoimipaikkoihin ja nuorisotaloille. Kesätyöjaksot kestivät
tehtävistä riippuen viikosta kahteen kuukauteen.
Alueelliset palvelut painottivat kesätöiden merkitystä työssään nivelvaihepudokkuuden estämiseksi. Kesätöitä tarjottiin jokaisessa yksiköissä tai yksiköiden yhteistyönä. Yksiköiden omalla rahoituksella
työskenteli 72 alle 20-vuotiasta nuorta, mikä oli yli
puolet enemmän kuin vuonna 2012. Nuorten henkilökohtaiset kehitystarpeet pyrittiin huomioimaan,
ja heille nimettiin omia vastuuohjaajia. Esimerkiksi
Haaga-Kaarelassa nuoret koulutettiin työelämän pelisääntöihin ja tuleviin ohjaustehtäviinsä yhteisen viikonloppuleirin aikana. Nuoria tuettiin myös muualta
haettaviin kesätöihin, ja heille järjestettiin yhteishaku- ja kesätyöiltoja.
Kokonaisuudessaan nuorisoasiainkeskus käytti kesätyöllistämiseen noin 115 000 euroa.

KAAKKOISEN NUORISOTYÖYKSIKÖN KESÄ
NÄYTTI MALLIA MUILLE
Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö toimi kesän 2013 aikana merkittävänä kesätyömahdollisuuksien tarjoajana. Kesätöillä vastattiin nuorten tarpeeseen saada
kesätyöpaikka sekä tuettiin nuoren työntekijäidentiteetin kasvua.

Ylistävää palautetta saanut
Puutarhakaveritoiminta yhdisti
nuoret ja ikäihmiset.

Useita vuosia toimineen Vartiosaaren huoltotiimin lisäksi kesätöitä oli tarjolla Roihuvuoren nuorisotalolla, jossa työskenteli 30 nuorta erilaisilla rahoituksilla. Nuoret työskentelivät Roihuvuoren nuorisotalon
kahvilassa, joka huolehti päiväleiriläisten ruokailus-
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ta ja oli avoin alueen asukkaille. Ruoanlaitossa pyrittiin hyödyntämään Roihuvuoren asukaspuiston viljelyleirin satoyrttejä ja vihanneksia.
Nuorisotalolla toimi myös kesätoimitus, joka palkkasi
kaksi nuorta raportoimaan Roihuvuoren kesätoiminnasta Roihuvuoren kylälehteen ja omaan kesätyöblogiinsa. Kesätoimittajat ottivat kuvia, haastattelivat
kävijöitä ja tekivät mainoksia POP In -kontin tapahtumiin. Kesätoimittajien tuotoksia julkaistiin Roihuvuoren kylälehdessä.
– Toimittajien ansiosta kesätapahtumat olivat hyvin
esillä, ja tapahtumat saivat hyvää palautetta alueen
asukkailta, Kaakkoisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Antti Sarpo kertoo.
Puutarhatyöjaksoja toteutettiin kesän aikana kaksi. Jaksot koostuivat kahdesta perehdytystapaamisesta ja kymmenestä puutarhatyöpäivästä. Työpaikat olivat Kumpulan koulukasvitarha ja Roihuvuoren
asukaspuisto.
Oman erikoisuutensa kesätöiden kirjoon toi puutarhakaveritoiminta, jossa nuoret toimivat puutarhakavereina alueen ikäihmisille. Nuoret auttoivat ikäihmisiä parvekkeiden istutusten kunnostuksessa ja
muissa pikkutehtävissä. Kaverit tapasivat toisiaan
pääsääntöisesti kerran viikossa noin pari tuntia.
– Puutarhakavereiden idea lähti yhteistyöstä, jota tehtiin vanhusten palvelukeskuksen kanssa. Yhteistyön
tarkoituksena on kaventaa kuilua eri-ikäisten välillä.
Puutarhakaverit saivat niin positiivisen vastaanoton,
että toimintaa aiotaan jatkaa myös tulevina kesinä,
Antti Sarpo toteaa.

MEGAPARTYN KULISSEISSA
Kannelmäen Megapartya voidaan kutsua syystäkin Suomen
suurimmaksi alaikäisten diskoksi. Vuoden 2013 partyissa
oli parhaimmillaan 400 kävijää, ja lähes joka kerta ylitettiin
300 kävijän raja. Megapartyn toiminnan suunnittelijana ja
toteuttajana toimii nuorten ryhmä Megateam, joka koostuu
vaihtuvasta n. 10 henkilön joukosta nuoria vapaaehtoisia.
Megateam-ryhmään kuuluva Caterina Demetriades kertoo
ryhmän toiminnasta:

Olen järjestänyt Megapartya
jo yli kaksi vuotta ja en vaihtaisi
näitä vuosia mihinkään. Meitä on
järjestämässä nyt 16 vapaaehtoista
nuorta ja viisi nuorisotalon ohjaajaa
ja monia muita vapaaehtoisia aikuisia.
Ollaan yhdessä kuin iso perhe. Aina
kun tulee uusi nuori, ohjaaja tai
aikuinen vapaaehtoisesti
järjestämään niin otetaan kaikki
avoimin sylin vastaan, ketään
ei jätetä yksin.
Megaparty järjestetään Kannelmäen
nuorisotalolla. Aina kun meillä on
Megaparty tulossa, niin pidämme joka
keskiviikko kokouksen Kannelmäen
nuorisotalolla. Kokouksissa puhutaan
siitä, mitä ensi Megapartyssä pitäisi/
voisi tehdä paremmin tai mitä
muutenkin pitäisi tehdä.
Ja kokouksissa jutellaan myös

toistemme kuulumisia ja fiiliksiä.
Yleensä kokouksissa on yksi henkilö,
joka kirjoittaa ylös mitä ollaan
päätetty ja mistä ollaan puhuttu.
Ja yleensä se henkilö olen minä,
paitsi silloin kun en ole kokouksissa,
mutta aina yritän olla. Kokouksen
jälkeen mennään päivittämään
Megateam-ryhmän Facebook-sivuja.
Megapartyt järjestetään aina joka
kuun lopussa, paitsi kesällä. Ja
aina Megapartya ennen olevana
torstaina ja perjantaina pidetään
mainostus. Torstaisin kiertelemme
toisilla nuorisotaloilla jakamassa
flaijereita ja julisteita. Perjantaisin
kiertelemme Helsingin keskustassa,
Rautatientorilla ja Kampissa
enimmäkseen. Menemme myös
nuorten hengauspaikkaan
eli Walkersiin.
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Megaparty-lauantaisin menemme
nuorisotalolle jo pari tuntia
aikaisemmin kuin Megaparty alkaa.
Laitamme paikat kuntoon, esim. valot,
narikan ja salin. Sen jälkeen syömme
ja syömisen jälkeen pidämme vielä
pienen kokouksen missä kertaamme
tehtävämme. Kuudelta avataan ovat
ja nuoret tulevat sisälle. Jo puoli
tuntia ennen talon avaamista
nuorisotalon edessä on paljon
nuoria jonottamassa.
Meillä on aina DJ:nä meidän pro
DJ. Viimeinen biisi soitetaan kello
22.30. Sen jälkeen pikkuhiljaa kaikki
nuoret lähtevät ulos ja talo on tyhjä
jo kello 22.45. Me jäämme vielä sen
jälkeen siivoamaan ja laittamaan talo
kuntoon. Pidämme vielä sen jälkeen
loppukokouksen, jossa kyselemme ja
kerromme fiiliksemme Megapartystä,
ettei kellään jää huono fiilis tai mitään
kysyttävää/kerrottavaa. Pääsemme
lähtemään nuorisotalolta kello
23.00–23.30 tai aikaisemmin, jos
on kiire jonnekin.”
Teksti:
Caterina Demetriades

PRESIDENTIN
KYSELYTUNNILLA
EI TURHIA POKKUROITU

Nuorten kyselytunti alkoi esittelyvideoilla Luupista ja Ruudista sekä Hassan Maikalin kantaaottavalla
rap-esityksellä. Kyselytunnin aikana ehdittiin käydä
läpi kymmeniä aiheita nuorisotakuusta kouluruokaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailu
2.10.2013 Luupissa ja Kontulan skeittihallilla oli odotettu tapaus. Alkujännityksen jälkeen nuorten ja pre- Presidentti myönsi, ettei nuorilla ole kovin paljon mahsidentin välille syntyi välitön kontakti. Suurta kan- dollisuuksia päätöksentekoon ennen äänestysikää.
sallista huomiota saanut tilaisuus nosti esille alueen
nuorten toiveita ja kysymyksiä mm. rauhattomuudes- – Jos ei itse vielä pääse päättämään, voi yrittää vaikutta, yhdenvertaisuudesta sekä monikulttuurisuudesta. taa päättäjiin, presidentti kannusti nuoria.

Kyselytunnin juonsivat Max Madisson, 16, ja Leticia
Makunda, 18. Max viettää vapaa-aikaansa usein Luupissa ja Hapessa, Leticia Kivikon nuorisotalolla.
– Nuoriso-ohjaajat pyysivät meitä juontamaan. Ei oikeastaan jännittänyt hirveästi, mutta onneksi kenraaliharjoitukset pidettiin ennen h-hetkeä.

PRESIDENTILLE ESITELTIIN POHJOIS
MAIDEN SUURIN SKEITTIHALLI
Arvovaltainen vierailu alkoi Kontulan skeittihallilta, jossa nuoret skeittaajat Silver Gynisen ja Cliff Lyijysen johdolla esittelivät presidentille skeittihallia ja
näyttivät taiturimaisia temppujaan.
– Hurjempaa hommaa kuin rullaluistelu, presidentti
tokaisi, eikä lupautunut itse laudalle.
Mallikkaasti skeittihallin esittelyn hoitaneet skeittarit saivat maistaa palan julkisuutta poseeratessaan

Max Madissonin ja Leticia Makundan
juontaman kyselytunnin aiheet
ulottuivat GuggenheImista GreeNpeaceen.
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presidentin kanssa salamavalojen räiskeessä. Täysi-ikäisyyden saavuttanut Silver sai myöhemmin kutsun presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle.
Tiedotusvälineissä tilaisuutta kiitettiin siitä, että se
toi presidentin luontevasti nuorten keskelle. Tapahtumaan osallistui noin 300 nuorta, ja se välitettiin
suorana nuorisoasiainkeskuksen nettisivuilla.

VUODEN TEOT: MOPOHALLI
JA KATUTAIDETOIMISTO
Nuorisoasiainkeskuksen vuosi 2013 oli niin erinomainen, että Vuoden teko -palkintoja päätettiin myöntää
kahdelle toimijalle. Vuoden teko -palkinnot myönnettiin Katutaidetoimistolle sekä Mopohallille. Palkinnot
jaettiin Helsingin kaupungin kertapalkkio -ohjeiden
mukaisesti toimijoille, joiden ”työsuorituksella on
merkittävä vaikuttavuus esimerkiksi yli hallintorajojen, koko kaupungin tasolla tai sidosryhmätyöskentelyyn. Toiminnalla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja toiminta on ollut erityisen vaikuttavaa”.
Palkinnot luovutetiin Katutaidetoimiston Antti Salmiselle ja Pukinmäen mopohallin Matti Saarrolle ja
Dimitrios Zafirikselle.
Vuoden tekojen valintaa nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio perusteli:
– Nuorisoasiainkeskuksen katutaidetoimisto on synnyttänyt laadullisen ja määrällisen hyppäyksen katutaiteen mahdollisuuksissa Helsingissä. Pukinmäen
mopohalli on toteuttanut Mopoilevat Nuoret ry:n
kanssa liikennekasvatusmateriaalin kouluille, jossa
on löydetty uudenlainen ja tehokas tapa puhua ajo-

Kiasman ja Baanan väliin nousi kesällä 2013 urbaanin katutaiteen seinä, Kiasma Wall. Katso video
seinän 2.8. vietetyistä avajaisista: https://www.youtube.com/watch?v=XJDMcaNefZg

turvallisuudesta ja virittämisestä. Molemmat vuoden
teot on tehty nuorten kanssa ja nuorten ehdoilla.

MOPOHALLI UUDISTAA
LIIKENNEKASVATUSTA

muassa Katutyö, Mobiilimottis ja liikennekasvatuksen edistäminen.
Kauden 2013 suurin ponnistus oli niin ohjaajien kuin
nuorten osalta kouluilla ja nuorisotaloilla esitettävän liikennekasvatusmateriaalin käyttöönotto. Kymmenessä
vuodessa mopojen määrä pääkaupunkiseudulla on kolminkertaistunut. Mopoilun lisääntyessä myös ilmiöön
liittyvät ongelmat ovat nousseet selvemmin esille.

PKS-Mopotoiminta on Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotoimien yhteinen toimintamuoto, jossa Helsingillä on suuri rooli muun muassa toiminnan
koordinoinnissa ja toteutuksessa. Nuorisoasiainkeskus koordinoi toimintaa Pukinmäen Mopohallilta. – Idea liikennekasvatusvideoon nousi keskusteluisPKS-Mopotoiminnan toimintamuotoja ovat muun ta nuorten kanssa. Nuorilla oli vahva kokemus, että
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koulujen liikennekasvatus oli vanhanaikaista ja perustui sääntöihin ja kieltoihin. Me halusimme luoda
uuden lähestymistavan, jolla vaikutettaisiin yksilön
ajatteluun, asenteisiin ja päätöksentekoon, kertoo
nuoriso-ohjaaja Matti Saarto.
Liikennekasvatusmateriaali suunniteltiin koulun oppitunnin mittaiseksi paketiksi, joka koostuu sekä videomateriaalista että ryhmäkeskustelusta. Materiaali
suunnattiin 8.–9.-luokkalaisille. Tilaisuuksissa ei keskitytä ainoastaan liikennekasvatukseen ja valistukseen, vaan keskusteluun nousevat myös nuorten elämä ja sosiaaliset suhteet.

KATUTAIDETOIMISTON VUOSI OLI TÄYNNÄ
VÄRIÄ JA TOIMINTAA
Vuoden 2013 aikana graffiteista tuli näkyvä osa kaupunkikulttuuria ja Helsingin katutaideseinien määrä
nousi kahdeksaan. Kesällä kolme uutta maalausseinää avattiin Jakomäkeen, Östersundholmiin ja Arabianrantaan. Uudet seinät olivatkin vilkkaassa käytössä, ja Arabian ja Jakomäen seinillä syntyi useita
satoja maalauksia.
– Vuoden 2013 toiminnassa heijastuivat vielä World
Design Capital 2012 -vuoden vaikutukset. Graffititai-

– Liikennekasvatusvideo toteutettiin täysin nuorten ehdoilla. Kaikki teemat, ideat ja tarinat nousivat
nuorten omista kokemuksista. Nuoret itse vastasivat
ideoinnista, käsikirjoittamisesta, kuvaamisesta, näyttelemisestä ja editoinnista, kuvaa Saarto.
Kevään 2013 aikana materiaali koostettiin lopulliseen muotoonsa ja toukokuussa järjestettiin ennakkonäytökset kulttuurikeskus Gloriassa. Lopullinen
liikennekasvatusmateriaali otettiin käyttöön alkusyksystä alueen lähikouluilla. Syksyn aikana liikennekasvatustilaisuuksia toteutettiin Koillis-Helsingin
yläkouluilla yhteensä 60 ryhmälle. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut positiivista, ja jatkossa liikennekasvatustilaisuuksia on mahdollista järjestää myös
nuorisotaloilla mopotoiminnan ohjaajien vetämänä.

Jakomäen ensimmäinen laillinen graffitiseinä
syntyi Lähiöprinsessojen aloitteesta.
Seinän avajaisissa 31.5. päästiin nauttimaan
Funk On ry:n graffiti workshopeista,
musiikista ja skeittauksesta.
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teen imago oli noussut huimasti ja maalauspaikkoja tuli lisää. Graffiteja ei tehty enää projekteina vaan
maalauksesta tuli vakiintunutta toimintaa, kuvaa
mediatuottaja Antti Salminen.
Pysyvien katutaideseinien lisäksi Katutaidetoimisto
teki yhä projektiluonteisia seiniä ympäri kaupunkia.
Happi Exhibition 2013 kokosi yhteen ryhmän katutaitelijoita, joiden joukossa oli Suomen eturivin ni-

miä. Syntyi upea katutaidegalleria, jonka avasi kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki. Näyttelytoimintaa
tehtiin myös Annantalolle, jonne koottiin laaja skaala
erilaisia katutaiteen töitä aina 80-luvun alusta alkaen.

Katutaidetoimiston
miniatyyri
graffititaiteilija

– Kaupungin katutaideseinät ovat kaikenikäisten käytössä. On kivaa, että mukana on myös kokeneempia
maalareita, jotka opastavat nuoremmat tekijät graffitikulttuurin hyville tavoille, kertoo Salminen.

Olen Hugo Taasi, täytän ensi
viikolla 13 vuotta. Olen nyt
harrastanut graffiteja, tai oikeastaan
miniatyyrigraffiteja, parin vuoden
ajan. Ai, mitä ne on? Ne on pieniä
graffiteja, joita tehdään tusseilla
erilaisille pinnoille niinku paperille,
vinyylilevyille, paitoihin tai
kanvaasipohjille. Lisäksi mä oon joskus
maalannut ja tehnyt lumigraffiteja.
Hapessa voi nähdä jotain mun tekemiä
töitä, mutta niinku Antti tuossa
vieressä toteaa ”katutaiteen ei oo
tarkoituskaan olla pysyvää vaan se
muuttuu koko ajan”.

Nykytaiteen museo Kiasman kanssa toteutettiin yhdessä graffitiseinä, joka toi graffitit ja graffitin tekemisen yleisön silmien alle keskelle kesäistä Helsinkiä.
Graffitiseinärakennelman sivuilla nähtiin viikoittain
vaihtuvien teoksia tunnetuilta kotimaisilta ja ulkomaalaisilta taiteilijoilta. Myös yleisö sai omat seinät,
joihin graffiteja pääsi kokeilemaan.
– Kiasman edustalla graffiti sai uuden yleisön ihmisistä, jotka eivät sitä yleensä näe. Uudenlainen näkökulma katutaiteeseen siirsi keskustelun töhryistä
ja ongelmakeskeisyydestä maalausten sisältöihin ja
merkityksiin, kertoo Salminen innoissaan.
Kesän aikana Hoas avasi työmaaseinän katutaiteilijoiden käyttöön Hermannin rantatiellä. Seinä sai kiitosta niin naapurustolta kuin samaan aikaan Kyläsaaressa järjestetyn Weekend Festivalin yleisöltä.

Kivointa miniatyyrigraffitien
tekemisessä on just se, että näitä
voi tehdä niin erilaisia, käyttää
erilaisia tekniikoita ja pohjia. Ja
oman kehityksen huomaa nopeasti.
Eikä tää vaadi paljoa, kynä ja pala
paperia riittää.

– Katuseinien menestyksen elinehto on se, että ne
on tehty yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Mukana ovat nuoret, alan harrastajat, nuorisotalot ja virastot. Katutaidetoimisto toimii tämän kollektiivisen
verkoston tulkkina, jatkaa Salminen.
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Ekan kerran tein graffiteja täällä
Hapessa. Me oltiin tuolla alhaalla
hengaamassa kaverin kanssa ja sit
tapasin Antin, joka kertoi, että täällä
pystyi tekee tämmösiä graffiteja.
Me lähdettiin heti sen mukaan
tekemään. Ekalla kerralla me tehtiin
sellaiset graffitikellot. Tehtiin
paperille graffititaustat ja laitettiin
viisarit päälle.
Tykkään graffitien tekemisestä
tosi paljon ja uskon, että teen tätä
vielä kauan.
Viime vuoden kohokohta oli varmaan
se, kun oltiin viikonloppu Benkussa
tekemässä lumigraffiti. Me saavuttiin
Benkkuun perjantai-iltana ja
sunnuntaina lopullinen graffiti oli
valmis. Graffitin tekemiseen meni siis
”jokunen tunti”. Graffiti tehtiin niin,
että me eka kasattiin iso lumiseinä,
sahattiin siihen kirjaimet ja maalattiin
ne. Graffitissa luki Snow.
Se oli tosi hauskaa.”
Hugo Taasi

Nuorten omasta
aloitteesta
alkunsa saaneessa
Taito 2013 -tapahtumassa
pantiin taidot likoon.

Kulttuurinen
nuorisotyö on
hyvässä nosteessa

Kulttuurinen nuorisotyö on nuorisotyötä,
jota tehdään kulttuurisin ja taidelähtöisin
menetelmin. Nuorisoasiainkeskus tarjoaa
nuorille kulttuuritoimintaa laidasta
laitaan – on muun muassa musiikkia,
teatteria, pelitoimintaa, mediaa,
kädentaitoja sekä tapahtumia.
Vuosi 2013 oli tuottelias: kulttuurista nuorisotyötä
alettiin tehdä entistä enemmän nuorisotaloilla, ja työ
näkyi vahvemmin myös Helsingin katukuvassa. Kulttuurinen nuorisotyö tavoitti lisäksi uusia kohderyhmiä ja onnistui tekemään entistä parempaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tärkeintä oli kuitenkin, että
kulttuurisessa nuorisotyössä omaksuttiin Ruuti-ajattelu kaiken tekemisen perustaksi.
Kulttuurinen nuorisotyö tuli vahvemmin osaksi nuorisotalojen arkea vuonna 2013, kun kulttuurisen nuorisotyön toimintoja siirtyi enemmän alueellisille nuorisotaloille. Eri nuorisotaloilla aloitti uusia ryhmiä,
joissa esimerkiksi näyteltiin, valokuvattiin, tehtiin
graafista suunnittelua ja käsitöitä.
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Viraston kulttuuritoiminta näkyi myös Helsingin katukuvassa. Laillisia maalauspaikkoja perustettiin lisää
kaupunkilaisten ehdotuksesta, ja alkuvuodesta helsinkiläisten kiinnostuksen herättivät liikennemerkit,
joita taiteilija Otto Karvonen oli tehnyt työpajoissa
yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi nuorisoasiainkeskus
oli kesällä mukana rakentamassa Tall Ships Races -tapahtumassa nuorille oman tapahtumakokonaisuuden.

risovaihdon, joka käsitteli alkoholin ja huumeiden
riskejä hip hop -musiikin ja tanssin keinoin ensin Pariisissa ja sitten Helsingissä. Tämän lisäksi kaksi Narrin teatteriryhmää matkasi Lontoon International
Youth Arts Festival -tapahtumaan. ”This play will steal
the audience’s hearts”, kirjoitti paikallinen nuori kriitikko William Potter, festivaalin verkkosivuilla Sankareitten esityksestä Tämä on Ryöstö!

Kulttuurisen nuorisotyön toimintaa nähtiin myös ulkomailla. Harjun nuorisotalo teki onnistuneen nuo-

RUUTI TOI TYÖHÖN UUTTA SÄPINÄÄ
Vuonna 2013 Ruuti-ajattelu vakiintui kulttuurisessa
nuorisotyössä osaksi kaikkea tekemistä. Ruuti-työote tarkoittaa sitä, että nuoret eivät ole työn kohde,
vaan he ovat toimijoita – nuoret voivat itse olla mukana vaikuttamassa siihen, millaista kulttuuritoimintaa
nuorisoasiainkeskus järjestää. Ruuti-ajattelun mukaisesti nuorille pyrittiin myös tarjoamaan uusia paikkoja ja tapoja ilmaista ajatuksiaan kulttuurin avulla:
sanoin, kuvin, äänin, liikkein ja teoin. Esimerkkeinä
tästä toteutettiin esimerkiksi kaksi isoa tapahtumaa,
Taito 2013 ja Tullaamo sekä Hapen neljätoista nuorten itse vetämää ryhmää, joita tuettiin järjestämään
erilaisia tapahtumia ja toimintaa.
Kulttuuritapahtuma Taito 2013 on myös hyvä esimerkki siitä, miten nuoret vaikuttivat kaupungin
järjestämään kulttuuritoimintaan. Ylipormestarin
oppilaskuntapäivillä tehtiin aloite kaikkien Helsingin koulujen yhteisestä kykyjenetsintätapahtumasta. Nuorisoasiainkeskus järjesti tapahtuman yhdessä
opetusviraston kanssa, ja siihen osallistui yhteensä
90 peruskoulua. Taito 2013 -kisan voitti Alma Äijö
esityksellä Linnunradan lapsi.

Sankarit-ryhmän toiminnallinen esitys Tämä
on Ryöstö! keräsi kiitosta International
Arts Festivalilla.
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UUTTA SYVYYTTÄ YHTEISTYÖHÖN
Yksi kulttuurisen nuorisotyön tavoitteista vuonna
2013 oli houkutella uusia kohderyhmiä kulttuuritoiminnan pariin. Yksi tavoitteista oli esimerkiksi saada
tyttöjä lisää mukaan pelitoimintaan. Toinen tavoite
oli kehittää ja parantaa kehitysvammaisten nuorten
kulttuuritarjontaa. Vuoden aikana kokeiltiin uutta
ja tavoitettiin monia uusia ryhmiä – esimerkiksi Kallahden nuorisotalo perusti maahanmuuttajaäideille
kädentaitopajan, jonka ideana oli mahdollistaa maahanmuuttajaäitien ja nuorisotalon nuorten yhteinen
tekeminen ja ajanvietto.
Yhteistyö eri tahojen kanssa sai vuonna 2013 uutta
syvyyttä Ruuti-ajattelun myötä. Useat yhteistyötahot
ovat olleet aidosti kiinnostuneita ottamaan nuoria
mukaan toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen.
Näissä tilanteissa nuorisoasiainkeskuksen henkilökunta on voinut tarjota yhteistyötahoille asiantuntemusta nuorten osallistamisesta. Yhteistyötä tehtiin
esimerkiksi merkittävien levy-yhtiöiden kanssa, jotka
ovat olleet kiinnostuneita nuorista musiikintekijöistä. Hapessa alettiin järjestää Universal Night -iltoja,
joissa nuoret voivat esiintyä asiantuntijoille ja saada
heiltä tukea omaan kehitykseensä. Lisäksi yhteistyötä tehtiin muun muassa yliopistojen, korkeakoulujen
ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Mediakasvatusseuran kanssa tehtiin läheisessä yhteistyössä mediakasvatussuunnitelma, joka valmistui
ennen joulua.
Teatris käynnistyi avajaiskulkueella perjantaina
24.5. Teatrikseen osallistuvien nuorten värikäs
hengennostatuskulkue matkasi Kansalaistorilta
kohti Kansallisteatterissa pidettäviä avajaisia.
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TEATRIS OLI KEVÄÄN 2013
SUURTAPAHTUMA
Nuorten valtakunnallinen teatterikatselmus Teatris järjestettiin 24.–26. toukokuuta 2013. Teatris toi
Helsinkiin 900 nuorta teatterinharrastajaa. Tapahtuman järjestivät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten nuoriso- ja kulttuuritoimet yhdessä Nuori Kulttuuri -säätiön kanssa, ja tapahtumaa tuki opetus- ja
kulttuuriministeriö. Kaikkia Teatriksen esityksiä seurasi yhteensä noin 16 000 katsojaa viikonlopun aikana.
Teatriksen ohjelmisto piti sisällään yli 60 rohkeaa, erilaista, raikasta ja koskettavaa esitystä. Suuri osa teksteistä oli nuorten itse kirjoittamia. Teatriksen päänäyttämöt olivat Suomen Kansallisteatteri ja Musiikkitalon
Sonore-sali. Teatris teki yhteistyötä Maailma Kylässä
-festivaalin kanssa, ja Teatris-teltassa Kaisaniemen
puistossa oli yksi esiintymislava nuorille. Katselmusesitysten lisäksi nuoret esittivät ohjelmanumeroitaan
tapahtuman oheisohjelmistossa Espan lavalla.
Tapahtuman teema oli ”näe, kuule, kerro”. Teatris tarjosi nuorille tilaisuuden esiintyä hienoissa puitteissa,
nähdä toisten esityksiä, kohdata toisia teatterintekijöitä, oppia uutta työpajoissa ja saada kannustavaa
ja rakentavaa palautetta alan huippuammattilaisista koostuvalta raadilta. Raati korosti erityisesti taiteen tekemisen iloa. Raadissa istuivat muun muassa
näyttelijä Mari Turunen, taiteen moniottelija Laura Malmivaara ja pitkän linjan artisti Sinikka Sokka.
Teatriksen taiteellisina johtajina toimivat näyttelijä
Jaana Saarinen ja Kansallisteatterin pääjohtaja Mika
Myllyaho.

tiin eri puolilla Suomea 17 Nuori Kulttuuri -aluetapahtumaa, joista valittiin esitykset valtakunnalliseen
Teatris-tapahtumaan. Teatris oli kaikille avoin, ilmainen tapahtuma.

TAPAHTUMATUOTTAJAKURSSIN
NUORET SAIVAT KIITOSTA
LOISTAVASTA ASENTEESTAAN
Teatriksen yhteydessä järjestettiin kulttuurintuotannon perusteisiin perehdyttävä tapahtumatuottajakurssi. Kurssi oli tarkoitettu 14–19-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville nuorille. Koulutuksen aikana
nuoret tutustuivat mm. teatteriin taidemuotona, tapahtumien suunnitteluun ja tapahtumajärjestämisen
käytännön töihin. Teatriksessa kurssilaiset ja ohjaajat
saivat vastuulleen Teatris-teltan pyörittämisen.
Teatriksen kotisivut sekä tunnelmia ja kuvia tapahtumasta löytyy osoitteesta nuoriso.hel.fi/teatris.
Nuorten toimintakeskus Hapessa majaansa pitänyt
kaksikielinen tapahtumatoimitus seurasi tapahtumaa ja päivitti tunnelmia sanoin, kuvin ja videoin.
(http://teatris.munstadi.fi/uutiset/)

Teatris oli 10–25-vuotiaille teatterinharrastajille
suunnattu katselmus. Kevään 2013 aikana järjestet-
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En mennyt
tapahtumatuottajakurssille
kavereiden kanssa vaan yksin,
sillä tykkään pistää itseni uusiin
tilanteisiin. Olin aluksi vähän arka,
mutta kurssin etenemisen
ja vastuutehtävien myötä
itsevarmuus lisääntyi.
Teatriksessa työskentelin
infotiskillä ja keräsin
haastateltavien taustatietoja.
Kurssilla pääsi näkemään paljon,
ja kulttuuritapahtumien taustalla
olevan pohjatyön määrä yllätti.
Esimerkiksi Kansallisteatterin
toiminnassa on niin paljon
sellaista, mikä ei näy ulospäin.
Tapahtumatuottajakurssissa
parasta oli käytännön toiminta ja se,
että pääsi oikeasti tekemään kaikkia
juttuja, ei vaan niin että olisi katsonut
vierestä aikuisten tekemisiä.”
Jenni Kurvonen

TULLAAMO –
KESÄTYÖNÄ TAIDE
”Tullaamon teemana on jäljet. Meidän on tarkoitus jättää oma ja samalla yhteinen jälki matkamme aikana tähän upeaan rakennukseen. On uskomatonta saada työskennellä näin monimuotoisessa ryhmässä, jossa jokainen
tekee töitä sen eteen, että saamme yhdessä jotakin ainutlaatuista nähtäville, kun Tullaamo avaa ovensa yleisölle.”
– Ote Tullaamossa työskennelleen nuoren taiteentekijän Justus Kantakosken blogipostauksesta.
Tullaamossa kolmekymmentä nuorta teki kesätyönä taidetta ja muutti Tukkutorilla sijaitsevan varastorakennuksen taidetilaksi. Helsingin juhlaviikkojen
ja Helsingin kaupungin yhteishanke oli ainutlaatuinen. 16–25-vuotiaille nuorille suunnattu taide- ja työllistämisprojekti lisäsi kokemusta ja tietoa taiteellisesta työskentelystä ja kehitti työelämätaitoja, nuorten
omaa osaamista kunnioittaen. Tullaamo halusi osoittaa, että taide tekee hyvää ja se kuuluu kaikille. Osallistujilta ei vaadittu aikaisempaa kokemusta taiteen alalta.
Tullaamossa tehtiin esimerkiksi performansseja,
maalauksia, musiikkivideoita ja installaatioita sekä
otettiin valokuvia. Nuorten työt käsittelivät monia
ajankohtaisia teemoja, kuten ympäristöä, uskontojen välistä kommunikaatiota ja tulevaisuuden uhkakuvia. Myös huumori sekä taiteen tekemisestä ja
omasta jutusta nauttiminen näkyivät työskentelyssä.
Tullaamossa ideoitiin uutta hyödyntäen vanhaa, kierrätettyä ja löydettyä. Monessa teoksessa eri taidelajit yhdistyvät pelottomasti. Suuri osa teoksista toteutettiin ryhmätyönä. Nuoret taiteentekijät tallensivat
tuntemuksiaan kesän ajan blogipostauksiin kirjoituksin ja videoin.

Nuorten taideprojekti Tullaamo avattiin yleisölle 16.8., ja se oli auki Juhlaviikkojen ajan. KATSO
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Uve4WwbP0RA

KORKEATASOISTA KOHDENNETTUA
KULTTUURISTA NUORISOTYÖTÄ
Tullaamon kummitaiteilijat, koreografi Hanna Brotherus, kuvataiteilija Kalle Hamm ja muusikko Sanna
Salmenkallio tukivat nuoria taiteentekijöitä työssä.
Tullaamossa työskenteli myös nuoriso-ohjaajia, kaksi taiteellisen työskentelyn ohjauksen assistenttia, ääniteknikot ja harjoittelijoita. Tullaamo edustaa korkeatasoista kohdennettua kulttuurista nuorisotyötä.
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Tavoitteena oli synnyttää yhteyksiä taiteen ja nuorisotyön ammattilaisten välille ja kehittää kulttuurisen nuorisotyön välineitä ja metodeja.
– Hyvä elämä syntyy arjen ja kuvitelman risteyskohdassa. Tullaamo tekee sen, mitä tämä aika tarvitsee:
rakentaa tarpeettomasta toiveikkuutta. Nuorille Tullaamo tarjoaa yleisön, tuloa ja tekemistä, sanoi nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio.

NUORTEN ÄÄNI -TOIMITUS
KANNUSTAA NUORIA
VAIKUTTAMAAN
Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen tavoitteena on saada nuorten ääntä kuuluviin mediassa ja sitä kautta yhteiskunnassa. Toimituksen nuoret
ovat 13–19-vuotiaita. Nuoret ideoivat ja toteuttavat
jutut itse, tekevät toimitusta koskevat päätökset ja
johtavat kokouksia. Työntekijät tukevat nuoria näissä tehtävissä.

Toimitus kokoontui koko toimituksen voimin vuoden
aikana yli kolmekymmentä kertaa, ja tämän lisäksi oli
kymmeniä kokoontumisia eri kokoonpanoilla, joihin
osallistui säännöllisesti yhteensä 47 nuorta.
Vuoden aikana Nuorten Ääni -toimitus teki kuusi lehtiartikkelia ja yhdeksän verkkoartikkelia Helsingin

Sanomiin, A-studio Stream-lähetyksen ja kaksi tv-inserttiä. Lisäksi kirjoitettiin 34 blogikirjoitusta ja kaksi nettiartikkelia Suomen Kuvalehden nettisivuille.
Lehtijutuissa käsiteltiin muun muassa luomua kouluruoassa ja sairauspoissaoloja lukiossa. Tv-jutuissa
pohdittiin, miksei koulussa saa epäonnistua.
Nuorten Ääni -toimitus viimeisteli vuonna 2013 nuorten vaikuttamiskeinoista ja -kokemuksista kertovan
kirjan, Uuden ajan vaikuttajat. Kirjaa tekivät nuoret
toimituksesta ja sen ulkopuolelta. Kirja kertoo kymmeniä tarinoita nuorten vaikuttamiskokemuksista.
Syksy 2013 oli muutosten aikaa: Helsingin Sanomilla oli yt-neuvottelut, jotka heijastuivat myös Nuorten Ääni -toimitukseen. Samoihin aikoihin aloitettiin
yhteistyö Seura-lehden kanssa ja tehtiin muutoksia
Yle-yhteistyöhön: kumppaniohjelma vaihtui A-Studiosta Kuningaskuluttajaan ja Aamu-tv:hen.

Ajankohtaisohjelmien tuotantopäällikkö Matti
Virtanen antaa viime hetken ohjeita suoran
A-studio: Stream-lähetyksen tekijöille.
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Harrastushaku on nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla nuoret voivat löytää monipuolista tekemistä, leirejä ja kursseja ympäri Helsinkiä. Nuorisoasiainkeskuksen omien toimintojen
lisäksi hausta löytyy myös muiden toimijoiden järjestämiä harrastuksia. Tekemistä voi etsiä esimerkiksi ajankohdan tai lajin mukaan, ja myös ilmoittautuminen onnistuu palvelun kautta.

Nettipalvelut
tavoittavat entistä
useamman nuoren

Vuonna 2013 Harrastushaku-palvelulle toteutettiin ulkopuolisen yrityksen toimesta laajamittainen
käytettävyystestaus, joka suunnattiin sekä palvelua
käyttäville nuorille että näiden vanhemmille. Harrastushaku-palvelusta tuotettiin myös laaja sivustoanalyysi. Esiin nostetut kehittämistoimenpiteet saatiin
suurelta osin toteutettua vielä samana vuonna. Esimerkiksi hakutoimintoja ja harrastusten kuvauksia
parannettiin.

Nuorisoasiainkeskus on panostanut merkittävästi
sähköisten asiointipalvelujen käytettävyyteen ja
saavuttavuuteen. Tärkeitä edistysaskeleita ovat
olleet Harrastushaun nousujohteinen kävijämäärä
ja nuorisotalojen sivujen siirtäminen
helppokäyttöiselle WordPress-alustalle.

Nuorisoasiainkeskuksessa panostettiin myös Harrastushaun markkinointiin, mikä näkyi kävijämäärien nousuna. Harrastushaun kävijämäärät kohosivat 80 % edelliseen vuoteen nähden, ja sivulatauksien
määrä kasvoi peräti 362 %.

harrastushaun
kävijämäärät
30.9.11–30.9.12

31.9.12–30.9.13

MUUTOS lkm

MUUTOS %

KÄVIJÄT

20 125

34 600

+14 475

71,9

SIVULATAUKSET

51 234

236 733

+185 499

362,1
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NUORTEN KÄDENJÄLKI
NÄKYVIIN NUORISOTALOJEN
NETTISIVUILLE
Nuorisoasiainkeskus on parantanut palvelujaan myös
toimipaikkojen ja tapahtumien verkkopalvelujen
osalta. MunStadi on työnimi projektille, jossa nuorisotalojen ja toimipaikkojen verkkosivut uusitaan.
Suositun WordPress-julkaisualustan ansiosta uusien
sivupohjien ansiosta sivuista saadaan elävämmät ja
ajankohtaisemmat.

– Sosiaalinen media uusilla sivuilla paremmin läsnä,
sillä päivitykset saadaan helposti näkyviin. Helppokäyttöisyyden ansiosta nuoret saadaan mukaan kirjoittamaan juttuja ja jakamaan kuvia ja videoita. Uusi
julkaisualusta antaa myös alueellisille järjestöille
mahdollisuuden osallistua sivustojen sisällöntuotantoon. WordPress-sivustoja voi päivittää paitsi hallintoverkon ulkopuolella, myös mobiilissa ja tableteilla,
verkkotoimittaja Juuli Bister kertoo.
Vuonna 2013 MunStadi-projekti oli pilottivaiheessa. Uudet sivut tehtiin esimerkiksi RuutiExpo 2013
-tapahtumalle ja Fallkullan kotieläintilalle.

PELITALOLLA OPITAAN
MUUTAKIN KUIN PELAAMAAN
Pelitalon toiminta harppoo eteenpäin. Erilaiset tapahtumat ja esimerkiksi pelinkehitystoiminta GameDev ovat kasvattaneet suosiotaan ja muodostuneet
kiinteäksi osaksi peleistä kiinnostuneiden nuorten
elämää. Pelitalo vakinaistettiin vuonna 2013 osaksi
nuorisoasiainkeskusta.
Talon perustoimintaa on avoin iltatoiminta, jossa
tavallisin toiminnan muoto on pelata yhtä peliä samanaikaisesti esimerkiksi kahdessa viiden hengen
joukkueessa.
– Avoimen pelikahvilan illat ovat sosiaalisesti haastavia tilanteita, sillä melua ja liikettä on paljon. Pelitalossa ei siis vain istuta passiivisesti tuijottamassa
ruutua, vaan toimintaan osallistuminen kehittää tehokkaasti nuoren sosiaalisia taitoja, Pelitalon vastaava tuottaja Hannes Pasanen kertoo.

Vuonna 2013 Pelitalon kävijämäärät nousivat kaikilla
osa-alueilla. Esimerkiksi yksilö- ja ryhmätoiminnassa henkilökohtainen kontakti luotiin 239 nuoreen,
mikä tarkoittaa 206 prosentin kasvua edellisvuoteen
verrattuna.
Vuoden lopussa Pelitalolla päättyi pilotti, jossa syrjäytymisvaarassa olevista pojista muodostettiin oma toimintaryhmä. Toiminnan tulokset ylittivät odotukset.
Kehitys peliryhmäläisten sosiaalisissa taidoissa ja elämänhallinnassa oli merkittävä.
Ryhmäläiset ovat järjestäneet Pelitalolla kaikille avoimia peliturnauksia, he ovat saaneet uusia kavereita ja
useat heistä ovat aktivoituneet työ- ja opiskelurintamalla. Tämä antaa meille vahvan signaalin siitä, että
vastaavaa toimintaa on jatkettava ja pyrittävä jalkauttamaan muillekin toimijoille. Uusi poikaryhmä on jo
aloittanut kokoontumisensa, Hannes Pasanen toteaa.

PELIKULTTUURIA MAHDOLLISIMMAN
MONEN NUOREN ULOTTUVILLE

lähtien. Asiantuntija-apuna oli mm. IGDA Finlandin
(International Game Developers Association) edustajia, jotka antoivat palautetta ja neuvoivat nuoria
pelisuunnittelijoita.
– Erilaiset kumppanuudet ovat tärkeä osa Pelitalon
toimintaa. Olemme saaneet aikaan hienoja tuloksia
toimimalla yhteistyössä niin järjestöjen, yksittäisien
henkilöiden kuin suurien pelialan yrityksienkin kanssa, joita ovat esimerkiksi Electronic Arts ja Remedy.
Yhteistyötä tehdään paljon myös nuorisotalojen kanssa, joissa pelikoneet ovat yksi lisäväline nuorten kanssa toimimiseen. Pelitalon etäpisteitä sijaitsee neljällä
nuorisotalolla, ja koneiden ylläpito ja koulutus pelikulttuuriin ovat Pelitalon vastuulla.

VERKKONUORISOTYÖLLÄ
RIITTÄÄ TYÖSARKAA
Nuorisoasiainkeskuksen osana toimiva Verke eli
Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus keskittyi vuonna 2013 nuorisotyöntekijöiden
kouluttamiseen ja kattavan kumppanuusverkoston
rakentamiseen.

Pelitalon tapahtuma- ja leiritoiminta oli vuoden 2013
ajan ennätyksellisen vilkasta. Kesällä järjestettiin
useita ohjelmointileirejä, jotka varattiin loppuun jo
keväällä, ja GaveDev-pelinkehitysillat pyörivät ym- Verke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeäpäri vuoden. Uusi tapahtumatyyppi oli esimerkik- mistä (2011) nuorisotyön valtakunnallisista palvesi 18.10.–20.10.2013 järjestetty Junior GameJam, lu- ja kehittämiskeskuksista. Sen tehtävänä on kehittää verkossa ja verkon avulla tehtävää nuorisotyötä
joka on uudenlainen toimintakonsepti ehkä jopa
sekä palvella nuorten parissa toimivia ammattilaisia
maailman mittakaavassa. GameJam -tapahtumat
ovat pelinkehitysviikonloppuja, joissa ammattilai- valtakunnallisesti.
set ja harrastajat kehittävät pelejä 48 tuntia kestävän session aikana. Tapahtuman pääjärjestäjinä toi- – Vuonna 2013 kartoitimme verkkonuorisotyön tilaa
mineet 14–18-vuotiaat vapaaehtoiset olivat mukana
ja tarpeita Suomessa niin kunnissa, järjestöissä kuin
tapahtuman tuottamisessa jo suunnitteluvaiheesta
nuorisotyön oppilaitoksissakin. Selvityksen mukaan

33

nuorisotyöntekijät suhtautuvat internetin nuorisotyölliseen hyödyntämiseen pääosin myönteisesti, ja
nettiä käytetään eniten tiedotukseen ja yhteydenpitoon nuorten kanssa. Haasteet liittyvät välineistön,
työajan ja oman osaamisen riittämättömyyteen. Lisäkoulutusta toivotaan esimerkiksi mediasisältöjen
tuottamiseen, suunnittelija Leena Tuuttila kertoo.
Verke avasi helmikuussa uuden verkkopalvelun, joka
kokoaa alan tietoa yhteen osoitteeseen. Sivustolta
löytyvät mm. alan koulutukset, hyödyllisiä materiaaleja ja hyviä toimintatapoja. Käyntejä verke.org -sivustolle kertyi vuoden aikana 31 200.
Nuorisotyön toimijoille toteutettiin myös valtakunnallinen Verke on Tour – Nuoret, netti ja nuorisotyö
-koulutuskiertue. Kiertue pysähtyi kaikkiaan kahdeksalla paikkakunnalla ja keräsi lähes 500 osallistujaa.
Etäosallistujia oli noin 600. Kiertueen ohella Verke
toimi kouluttajana erilaisissa koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Vuonna 2013 Verke toimi Nuorille
suunnatun verkkotyön foorumin puheenjohtajana
sekä jäsenenä kaikkiaan 13 yhteistyöverkostossa tai
ohjaus-/työryhmässä.

Aktiivista
apuohjaajaksi
Aloin käymään Pelitalolla
15-vuotiaana, joten olen käynyt
siellä nyt muutaman vuoden.
Pelitalossa parasta oli se, että siellä
pystyi pelaamaan yhdessä kavereiden
kanssa. Ennen pelasimme esimerkiksi
pelikahvilassa, mutta toisin kuin
pelikahvilat, Pelitalo on ilmainen.
Alun perin peleissä vetivät
mukaansa niiden tarinat ja seikkailu.
Oon monigenrepelaaja, vaikka tällä
hetkellä pelaan mieluiten monipelejä.
Ilman Pelitaloa en olisi päässyt
tekemään esimerkiksi pelinkehitystä.
Muualla siihen tarvitaan enemmän
kokemusta tai sitä, että on
opiskellut alaa. Pelitalo paikkaa
hyvin tätä aukkoa.
Vanhemmat ovat alkaneet suhtautua
pelaamiseen positiivisesti vuosien
mittaan, koska oon jo vuosia kertonut
siihen liittyviä hyviä juttuja.
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Vanhemmat tykkäävät varsinkin
siitä, että lähden pelaamaan kodin
ulkopuolelle, enkä pelaa vain omassa
huoneessa. Niiden mielestä Skypessä
oleminenkaan ei ole sosiaalista
toimintaa, vaikka siinä tapahtuu ihan
samanlaista keskustelua kuin silloin,
kun ollaan fyysisesti samassa tilassa.
Toimin Pelitalolla nykyään
apuohjaajana ja oon innostunut
muiden auttamisesta. Itsellänikin oli
nuorempana niitä huonompia päiviä,
ja olen sellainen tyyppi, että saan ne
hiljaisemmatkin tyypit juttelemaan.
Pelitalolla jokainen pääsee nopeasti
mukaan meininkiin. Ujostella ei
tarvitse, riittää, että pelit kiinnostaa.
Pelitalolla vallitsee lämminhenkinen
kilpailuhenki. Halutaan olla parhaita,
mutta autetaan silti toisia. Ei kannata
jäädä kotiin, kun Pelitalollekin voi
tulla.”
Alex Ihonen

VIRASTOT EHKÄISEVÄT
KOULUPUDOKKUUTTA
YHDESSÄ

Lasten ja nuorten
hyvinvointi edellyttää
pitkäjänteistä työtä

Nuorisoasiainkeskus teki jälleen vuonna 2013 yhteistyötä opetusviraston, henkilöstökeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa nuorten koulupudokkuuden ehkäisemiseksi. Virastojen yhteiset tavoitteet
toteutuivat hyvin, ja niitä oli tukemassa virastojen
yhteinen tulospalkkiojärjestelmä.

Osa nuorista, jotka päättävät peruskoulun voivat
olla vaarassa syrjäytyä, jos he eivät saa toisen asteen
opiskelupaikkaa tai töitä. Tätä ilmiötä kutsutaan
nivelvaihepudokkuudeksi. Edellisvuosien tapaan yksi
viraston tärkeimmistä tehtävistä vuonna 2013
oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä: tehdä ehkäisevää työtä
ja suunnitella, miten auttaa peruskoulun päättäneitä
nuoria löytämään elämälleen suunta.

Nuorisoasiainkeskus perusti vuoden 2013 ke- ovat ajatuksia, toimintamalleja ja tavoitteita, jotka
väällä työryhmän suunnittelemaan, miten viras- auttavat pohtimaan, mitä kaikkea voidaan tehdä, jotto voisi vähentää nivelvaihepudokkuutta. Työryh- ta nuori löytäisi oman paikkansa peruskoulun jälkeen.
mä esitteli työnsä ja suunnitelmansa joulukuussa
henkilöstölle nivelvaiheseminaarissa. Tärkeimpä- – Nuoriso-ohjaaja voi vaikkapa kysyä ysiluokkalaiselnä työntuloksena ryhmä oli tehnyt nuoriso-ohjaa- ta tämän tulevaisuuden suunnitelmista ja ohjata tarjille ja esimiehille työn tueksi nivelvaiheteesit ja
vittaessa oikean palvelun pariin, jos nuori tarvitsee
nivelvaihevuosikellon.
tukea, toimistopäällikkö Martti Poteri kertoo. Teeseissä on lisäksi myös virastotason tavoitteita, ja yksi
Vuosikello muistuttaa henkilöstöä tärkeistä päivämää- näistä oli nuorten kesätyöpaikkojen määrän lisäämiristä, kuten yhteishauista. Nivelvaiheteesit puolestaan
nen virastossa vuonna 2013.
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Nuorisoasiainkeskus asetti myös omia tavoitteita
koulupudokkuuden vähentämiseksi. Yksi tavoitteista oli kouluttaa nuoriso-ohjaajia nuorille tarjottavista palveluista, jotta he osaisivat ohjata nuoren tarvittaessa vaikkapa tulevaisuustiskin asiakkaaksi. Toinen
nuorisoasiainkeskuksen tavoite oli tehdä yhteistyötä
paikallisesti: nuorisotyöyksiköt saivat itse määritellä,
millainen toiminta heidän alueella voisi parhaiten ehkäistä koulusta putoamista.
– Vuoden 2013 aikana nuorisotaloilla syntyi erilaisia
onnistuneita paikallisia tempauksia ja kumppanuuksia muun muassa eri koulujen kanssa, toimistopäällikkö Martti Poteri sanoo.

NUORISOTAKUU EDISTÄÄ TYÖLLISYYTTÄ
JA LISÄÄ NUORTEN AMMATTITAITOA
Henkilöstökeskus vastasi nuorisotakuun toteutumisesta Helsingissä vuonna 2013. Käytännössä nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle
tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Takuun toteutumista seurattiin vuonna 2013 nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa, jossa nuorisoasiainkeskus on vastuuvirastona ja puheenjohtajana
toimii apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
Joulukuun alussa 2013 päätettiin, että nuorisotakuun
toteutumisen seuraamista varten perustetaan oma
erillinen ryhmä. Ryhmää vetää Ritva Viljanen, ja sen
tehtävänä on jatkossa seurata nuorisotakuun tilannetta Helsingissä ja laatia asiasta tarvittavat raportit.

RUUTI JA
HARRASTUSTOIMINTA
TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEET
Yksi nuorisoasiainkeskuksen haasteista vuonna 2013
oli turvata lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan
toiminnan jatkuminen rahoituspohjan muutoksista
huolimatta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen väline lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämiseen. Kunnat tekevät suunnitelman eri toimialojen
yhteistyönä valtuustokausittain. Vuosina 2009–2012
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen myönnettiin Helsingissä erillinen määräraha,
jolla tuettiin esimerkiksi Luotsien toimintaa ja muita
nuorten hyvinvointia edistäviä projekteja ja hankkeita.

Uusi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältyy
kaupungin huhtikuussa 2013 hyväksymään strategiaohjelmaan. Nuorisoasiainkeskukselle uuden toimeenpanosuunnitelman keskeinen painopiste on Ruudin
edistäminen yhdessä opetusviraston kanssa. Merkittäviä ovat myös lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen ja laajentamiseen tähtäävät yhteishankkeet.
Nuorisoasiainkeskuksessa hyvinvointisuunnitelman
toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa
niin kutsuttu lasu-kolleegio. Syksyn 2013 aikana
osastopäälliköistä koostuvan kolleegion tehtäviä täsmennettiin ja monihallintokuntaisen ohjaus- ja palveluverkoston työnjakoa linjattiin.

LUOTSI VASTAA
UUSIIN HAASTEISIIN
Luotsin toiminta on muutosten keskellä. Projektirahoituksen päättyessä Luotseissa keskitytään aiempaa
vahvemmin ennaltaehkäisevään toimintaan.

Luotsit keskittyvät sellaisiin nuoriin, joilla ei ole aktiivista asiakkuutta esimerkiksi lastensuojelun tai nuorisopsykiatrisen hoidon piirissä. Selvitysten mukaan
Luotsien työ onnistuu parhaiten juuri tällaisten nuorten kohdalla, toimistopäällikkö Martti Poteri kertoo.
Myös Luotsi-toiminnan monihallinnollinen rakenne muuttui, kun sosiaali- ja terveysvirasto yhdistettiin. Tämän myötä Luotseissa työskentelevät
sosiaaliohjaajat ja terveydenhoitajat siirtyivät hallinnollisesti Nuorten palvelujen yksikköön. Kolmas keskeinen muutos oli romaninuorille suunnatun Nevo
Drom-projektin päättyminen helmikuussa 2013. Romaninuorten tuen jatkumisen turvaksi Luotseissa tiivistettiin yhteistyötä alueellisen romanityön kanssa.
Toiminnan muutoksia käsiteltiin eri foorumeilla. Uudet asiakaslinjaukset esiteltiin joulukuussa 2013 pidetyssä seminaarissa, johon osallistui lähes 60 asiantuntijaa. Seminaarissa kuultiin muun muassa Luotsin
toiminnassa mukana ollutta nuorta, joka kertoi kokeneensa toiminnan erittäin hyödylliseksi.

Luotsien toiminta on suunnattu erityisiä tukitoimia
tarvitseville 12–15-vuotiaille nuorille ja heidän per- – Luotsin kautta sain fiksua tekemistä ja pääsin jutheilleen. Tukitoimia saatetaan tarvita esimerkiksi
telemaan omista asioistani. Aikataulu sovittiin jouskoulukiusaamisen, aggressiivisen käytöksen tai ko- tavaksi ja minulle sopivaksi. Minulla oli ehkä liikaa
tona ilmenevien ongelmien vuoksi. Nuoret ohjautu- vapaa-aikaa, joten Luotsin myötä sain päiviini hyvän
vat Luotseihin esimerkiksi oppilashuoltoryhmien tai
rytmin. Kokemus oli pelkästään positiivinen, Jouni
lastensuojelun työntekijöiden kautta, ja heille suun- Väisänen totesi.
nitellaan yksilöllinen tukiohjelma.

Vuosi 2013 oli viimeinen, jona kyseiset erillismäärärahat olivat käytettävissä. Vuoden aikana nuorisoasiainkeskus pyrki varmistamaan toimintojen jatku- – Vuonna 2013 toiminnassamme näkyi vahvasti Lasten
misen uudelleenjärjestelyjen tai muun rahoituksen
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman erillisrahoitukkautta. Monet toiminnoista jatkuvat hallintokuntien
sen päättyminen. Rahoituksen päättymiseen varauomien määrärahojen sekä mahdollisen kaupungin ul- duttiin paitsi vähentämällä henkilöstöä, myös tarkistamalla toiminnan suuntaviivoja. Tulevaisuudessa
kopuolisen rahoituksen turvin.
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LUOTSIEN TOIMINTA MENESTYI ARVIOISSA
Luotsin tukiprosessin päätteeksi nuori, nuoren vanhemmat, Luotsin työntekijä sekä muu nuoren tukena
ollut ammattilainen arvioivat asetettuja tavoitteita.
Vuonna 2013 lähes 700 Luotsin toiminnassa mukana

ollutta arvioi toiminnan onnistumista. Tavoitteiden
saavuttamista arvioitiin kodin, koulun ja vapaa-ajan
näkökulmasta. Vapaa-ajan osalta tavoitteita oli asetettu muita enemmän ja niissä myös onnistuttiin parhaiten. Peräti 57 % tavoitteista saavutettiin kokonaan
ja osittain 34 %. Kun nuorilta, huoltajilta ja nuoren
verkoston jäseniltä kysyttiin, miten odotukset olivat
Luotsin palvelusta toteutuneet, saatiin arvosanaksi
4,42 (asteikolla 1–5).
Terveyden edistämisen näkökulma nostettiin aiempaa vahvemmin esille Luotsien toiminnassa.
– Luotseissa tehtävä työ liittyy luontevasti nuorten
kokonaishyvinvointiin. Tavoitteena oli huomioida
nuorten terveys kaikessa työskentelyssä, ja kiinnittää huomiota esimerkiksi terveisiin elämäntapoihin
ja riittävään uneen, Martti Poteri toteaa.
Terveyden edistämiseksi koostettiin lyhyt ohjelma, ja
yhtenä konkreettisena tekona Skanssi-toiminta aloitti säännöllisen nuorten tupakoinnin vähentämisohjelman käytön.

YHDESSÄ SAA ENEMMÄN AIKAAN
Kumppanuudet ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat olleet aina keskeisessä asemassa
Luotsi-toiminnoissa.
– Esimerkiksi vanhempien vertaistukiryhmää pyöritetään yhteistyössä Väestöliiton kanssa, josta saamme
myös konsultatiivista tukea. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Nuorisoasemat,
alueellisen nuorisotyön yksiköt ja koulujen oppilashuoltoryhmät, Martti Poteri luettelee.

Uusi ja tärkeä kumppani Luotsi-toiminnalle oli Helsingin kansainvälinen Rotary. Rotary-Itäluotsi yhteistyön tavoitteena oli lisätä vähävaraisten nuorten
ja -perheiden mahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla sekä yhdistää eri-ikäisiä yhdessä tekemisen äärelle.
Vapaaehtoistyön lisäksi järjestö tuki Itäluotsin nuorten toimintaa suoralla avustuksella.

HYVÄ VAPAA-AIKA -HANKE
TUTKII JA TUKEE NUORTEN
HARRASTUSTOIMINTAA
Yksi nuorisoasiainkeskuksen tavoitteista on, että jokaisella helsinkiläisellä nuorella olisi vähintään yksi
harrastus. Vaikka harrastamisen positiiviset vaikutukset tunnetaan yleisellä tasolla, tiedetään aiheesta yhä liian vähän.
Hyvä vapaa-aika -hanke lisää tietoa mielekkään ja
terveyttä edistävän vapaa-ajan vaikutuksista nuoren
elämänlaatuun ja jatko-opintoihin hakeutumiseen.
Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan nuorisotyön
vaikuttavuutta tukemalla yläkoululaisten harrastusmahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston ja tietokeskuksen yhteistyöhankkeelle
(2013–2017) myönnettiin Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlarahasta 1,23 miljoonaa euroa vuonna 2012.
– Hankkeessa on mukana 5 koulua, joista tutkimukseen ottaa osaa yhteensä 12 koululuokkaa – kuusi
kohdeluokkaa ja kuusi vertailuluokkaa. Kaikki luokat osallistuvat tutkimukseen ja sen lisäksi kohdeluokkalaisille on oma nuoriso-ohjaaja. Nuoret ovat
hankkeessa mukana koko yläkoulun ajan. Ensimmäinen tutkimusaineisto kerättiin kouluissa vuoden

37

Pasilan nuorisotalolla käy viikoittain yli
200 tanssin harrastajaa. Tanssin hurmaa
koetaan niin streetin, discon, hiphopin
kuin showtanssinkin merkeissä.

2013 syyslukukauden aikana, Hyvä vapaa-aika -hankkeen tutkija Anna Anttila sanoo.
Kohde- ja vertailuluokissa oppilaiden kotikieli- ja sukupuolijakaumat ovat keskenään hyvin erilaisia. Kohdeluokkien oppilaista muun kuin suomen-, ruotsin- tai
saamenkielisiä on puolet, kun kaikista Helsingin yläkouluikäisistä noin 15 prosenttia on muunkielisiä. Tutkimushankkeen nuorista lähes 20 prosenttia asuu säännöllisesti kahdessa eri kodissa. Suurimmaksi yksittäiseksi
syyksi harrastamattomuuteen mainittiin rahan puute.

NUORET OSALLISTUIVAT
SYKSYN SUUNNITTELUUN
Hankkeen toiminnot käynnistettiin yhdessä koulujen
ja alueiden nuorisotyöyksiköiden väen kanssa. Syksyn toiminta oli pääsääntöisesti retkiä ja lajitutustumisia. Tavoitteena oli innostaa nuoria mukaan ja
vahvistaa luokkien ryhmäsuhteita. Kohdeluokkien
yhteishenki vahvistui ja harrastuskokeilujen myötä
kolmasosa kohdeluokkien nuorista on jo kertonut ohjaajalle vapaa-aikaan liittyvistä harrastustoiveistaan.
Konkreettisena esimerkkinä syksyn onnistumisista on muutaman muslimitytön uintiretki Jakomäen
uimahalliin. Tytöillä oli halua oppia uimaan ja nuoriso-ohjaajan opastuksella he uskaltautuivat naisten vuorolla ensimmäistä kertaa elämässään uimahalliin. Tytöt innostuivat uimataidon oppimisesta
niin, että ilmoittautuivat vuoden 2014 alussa alkavaan uimakouluun, ja ohjaaja hankki heille sarjakortin uimahalliin.
– Toiveena onkin, että jokaiselle nuorelle löytyy niin
sanottu oma juttu, joka innostaa ja tuo iloa elämään,

ja jota nuoret jatkavat myös projektin jälkeen itsenäisesti. Tärkeää on luoda yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa itseään sukupuolesta ja vakaumuksesta riippumatta. Päämääränä on siis myös
se, että kaikki nuoret tietävät tulevansa kuulluiksi ja
saavansa ilmaista itseään, Anna Anttila kertoo.

alueella. Yhteistyössä opetusviraston kanssa järjestettiin kolme päihdekasvatuksen (aiheina kannabis,
energiajuomat ja nuuska) ja neljä seksuaalikasvatuksen kehittyvät käytännöt -koulutusta. Koulutusten kohderyhmänä olivat peruskouluikäisten kanssa
työskentelevät tahot.

EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ –
KLAARI HELSINKI JA SKARPPIVERTAISVALISTUSOHJELMA

Vuonna 2013 valmistui ruotsinkielinen koulujen
päihdetoimintasuunnitelma. Painettu päihdetoimintasuunnitelma toimitettiin jokaiseen Helsingin ruotsinkieliseen kouluun ja koulujen rehtoreille lähetettiin oppaaseen liittyvä suunnittelutyökalu.
Ruotsinkielisen toiminnan suunnittelija avusti kouluja suunnitelman käyttöönotossa.

Klaarin tehtävänä on kehittää ja koordinoida lasten
ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä Helsingissä. Klaari-koordinaattoreiden työn perustana ovat alueelliset
monitoimijaiset verkostot, joiden kautta paikallisen
tason lasten ja nuorten ehkäisevän työn koordinointi tapahtuu: tavoitteena on monitoimijaisten verkostojen toiminnan kehittäminen, mahdollistaminen ja
ylläpitäminen.
Klaarin verkostomaista työskentelyä syvennettiin
14:ssä vuoden aikana järjestetyssä verkostojen kehittämistilaisuudessa. Työskentely verkostojen kanssa
nosti esille erilaisia päihteisiin liittyviä kysymyksiä
ja huolenaiheita. Vastauksia etsittiin yhdessä nuorten päihteiden kokeiluun ja käyttöön liittyvistä tutkimuksista, lähettämällä tiedotteita uusista päihteisiin
liittyvistä ilmiöistä ja järjestämällä alueellisia koulutustilaisuuksia yhteistyössä verkostojen kanssa.
Klaari järjesti erilaisia tilaisuuksia pitkin vuotta.
Kannabis-info toteutettiin Kettutien nuorisotalolla, Nuoret ja päihteet -keskustelufoorumi Malmitalolla sekä päihdeaiheinen vanhempainilta Helsingin
yhteiskoulussa. Yhdessä Suomen vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettiin vanhempainiltoja neljällä
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Skarppi -vertaisvalistusohjelmassa koulutetut nuoret
toimivat vertaisvalistajina toisille nuorille. Skarppi
on nuorten itsensä kehittämä osallisuuteen ja vertaisuuteen perustuva alkoholivalistusmalli. Kertomusvuoden aikana Skarppi -vertaisvalistusohjelma siirtyi hallinnollisesti Klaari Helsinkiin.
Skarpin ja Klaarin yhteistyönä synti vuoden aikana
”Amis Skarppi” -pilotointi. Skarppi-vertaisvalistuskoulutuksen avulla 11 opiskelijaa koulutettiin vertaisvalistajiksi, jotka pitivät alkoholiteemaisen valistuksen
243:lle 1. vuosiluokalla opiskelevalle. Nuorisoasiainkeskuksen sisäisenä yhteistyönä testattiin Skarppi
nuta -mallia. Nuorten vertaisvalistus järjestettiin Tapulikaupungin nuorisotalon avoimen toiminnan aikana. Skarppi-nuorille kokemus oli uusi ja palkitseva,
kun nuoret, joita he valistivat, eivät olleet entuudestaan tuttuja. Syksyllä Skarppi nuta -malli lanseerattiin nuoriso-ohjaajille neljässä nuorisotyöyksikössä.

Eteenpäin
kulkeva
nuorisoasiainkeskus
HENKILÖSTÖ MUKAAN
STRATEGIATYÖHÖN
Nuorisoasiainkeskus vahvisti strategisia painopisteitään henkilöstön omilla kehittämisryhmillä vuonna
2013. Uudella toimintamallilla haluttiin luoda uudenlaista, yksikkörajat ylittävä tekemisen kulttuuria.
Kehittämisryhmien tehtävänä oli tunnistaa hyviä
käytäntöjä nuorisoasiainkeskuksen sisältä ja tehdä
kehittämisehdotuksia strategia- ja toimintasuunnitelmatyöhön. Kehittämisryhmiin saivat hakea kaikki viraston työntekijät, ja niiden kokoonpanot olivat
monimuotoiset ryhmäläisten taustojen ja työtehtävien näkökulmasta.
– Kehittämisryhmien tarkoituksena oli saada henkilökunnan osaaminen näkyviin ja hyödyntää sitä vuoden
2014 suunnittelussa. Kehittämisryhmien aikataulu
oli sopivan napakka, ja ne onnistuivat tarkoituksessaan hyvin, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -ryhmän puheenjohtajana toiminut Merja Hovi toteaa.
Ryhmiä koottiin neljä, ja niiden teemat olivat Ruuti,
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nivelvaihepudokkuus ja
oppiminen. Ryhmiin tuli runsaasti hakemuksia, ja kuhunkin valittiin 5–9 jäsentä.
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– Ryhmistä haluttiin mahdollisimman moniääniset, ja
niissä vallitsi hyvä meininki. Ryhmät saivat hakea toimintamalleja myös nuorisoasiainkeskuksen ulkopuolelta sekä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, Merja
Hovi kertoo.
Lisää kehittämisryhmien työstä voi lukea sivulta 12
(Oppiminen nuorisotyössä -ryhmä) ja sivulta 32 (yhdenvertaisuus ja tasa-arvo).

NUORTEN
TULEVAISUUSTYÖPAJASSA
SYNTYI UUSIA
KUMPPANUUSIDEOITA
Nuorten toimintakeskus Luupissa järjestettiin nuorten tulevaisuustyöpaja syyskuun viimeisellä viikolla.
Työpajaan osallistui useita nuorisoasiainkeskuksen
nykyisiä ja mahdollisia tulevia yhteistyötahoja.
Työpajan tavoitteena oli selvittää, mikä on nuorille
tärkeää juuri nyt ja tulevaisuudessa. Mitä osallistujat voisivat tehdä nuorten kanssa ja nuorten hyväksi?
Miten voisimme kaikki vahvistaa toivottuja ja ehkäistä ei-toivottuja asioita? Työpajassa kehiteltiin myös
uusia mahdollisia kumppanuusideoita.

Nuorten tulevaisuustyöpajassa
tehtiin ryhmätyöharjoituksia,
mietittiin keskeisiä ja askarruttavia
asioita nuorten elämässä ja käytiin
innostavia keskusteluja.

sen tulisi painottaa nuorten omaehtoisen toiminnan
mahdollistamista ja rohkeiden uusien kokeilujen ja
uusien ilmiöiden tukemista. Tuloksista kävi myös
ilmi, että yhteistyö on välttämätöntä, sen mahdollisuudet ovat hyvät ja vastaajat ovat siitä innoissaan.
Onnistunut yhteistyö edellyttää tehtävien järkevää
jakoa. Jos on luovuutta, on mahdollista saavuttaa
vaikka mitä.

INNOSTUNUTTA IDEOINTIA
Osallistujien yhdessä ideoimat kumppanuus
ideat pitivät sisällään esimerkiksi seuraavia
yhteistyöehdotuksia:
• Unelmasaappaat aka Dreamboots -hankkeessa
14–17-vuotiaat nuoret saavat mahdollisuuden
toteuttaa oman unelmansa. Hankkeen taustalla
on ajatus siitä, että jokaisella on onnistumisen
oikeus, mahdollisuus kokeilla ja lupa epäonnistua. Tämä hanke toteutettaisiin yritysmaailman,
vähän vanhempien nuorten mentor-verkoston
ja osallistujien kontaktien kanssa. Idean esittelivät Axl Smith ja Riku Lievonen Helsingin
juhlaviikoilta.

Työpajapäivä sisälsi harjoituksia ja ideointia ryhmissä, innostavia kohtaamisia ja keskustelua. Työpajan
veti journalistinen tuotantoyhtiö Kaskas Media.

• Tutorit verkossa -yhteistyöideassa peruskoulun
oppilaat voivat kysyä toisen asteen opiskelijoilta
opinnoista. Mukana tutoreina olisivat toisen asteen opiskelijat ja peruskoulun oppilaat, verkkopalvelun ylläpitäjätaho ja opettajat.

Aamupäivällä johtava asiantuntija Tuula Vesanen ja
erityissuunnittelija Harri Taponen esittelivät elokuun
lopussa toteutetun kumppanuuskyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneita oli 64. Tuloksista kävi esimerkiksi ilmi, että vastaajien mielestä nuorisoasiainkeskuk-

Nuorten tulevaisuustyöpajassa vallitsi hyvä ja innostunut ideoimisen meininki. Nuorisoasiainkeskus
järjestää vastaavia kumppanuustilaisuuksia jatkossakin. Osallistujat edistävät tilaisuudessa esiteltyjä
hankkeita.
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KOHTI YHDENVERTAISEMPAA
NUORISOASIAINKESKUSTA

SUUNNITELMAN SUUNTA
LUOTIIN KEHITTÄMISRYHMÄSSÄ

Nuorisoasiainkeskuksen suurimpiin yhdenvertaisuusponnistuksiin vuonna 2013 kuului yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekeminen vuosille
2014–2017.

Yhdenvertaisuuden kehittämisryhmässä toimi yhdeksän avoimella haulla mukaan tullutta jäsentä. Ryhmä
ja työsti edellä kuvattuja materiaaleja sekä hankki
lisämateriaaleja suunnitelmatyön tueksi.

Suunnitelma tehtiin tiiviisti henkilökuntaa kuullen,
ja siihen yhdistettiin sekä sukupuolten tasa-arvo että
laajempi yhdenvertaisuuden edistäminen. Henkilöstöpoliittiset tavoitteet yhdistettiin nuorten kanssa
tehtävään työhön, sillä työntekijöiden keskinäinen
yhdenvertaisuus vaikuttaa nuoriin suoraan.

– Kehittämisryhmän rooli oli merkittävä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemisessä. Kehittämisryhmä loi suunnitelmalle suunnan, ja osa ryhmäläisistä osallistui tekstien kirjoittamiseen.

Suunnitelman lähtökohtana ja aineistona olivat henkilökunnan näkökulmat sekä muu virastossa tuotettu tieto yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Aineistonkeruu toteutettiin kyselyllä ja keskusteluilla,
joihin osallistui suurin osa nuorisoasiainkeskuksen
työntekijöistä.
– Suunnitelmassa toiminnallista, eli nuorten ja sidosryhmien kanssa tehtävän työn tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ohjataan pääasiassa periaatteiden kautta.
Periaatteet kertovat sen, mitä pitäisi tehdä, mutta jättävät esimiesten ja muun henkilökunnan arvioitavaksi sen, miten pitäisi tehdä. Periaatteissa painotetaan
muun muassa tilanneherkkyyttä ja nuorten asemaa
subjektina, vastaava suunnittelija Merja Hovi kertoo.
– Henkilöpoliittista yhdenvertaisuutta parantavat toimenpiteet ovat konkreettisempia. Nuorisoasiainkeskus
jatkaa esimerkiksi nimettömän työnhaun kokeilua. Oppisopimusopiskelijoita palkataan jatkossakin ensisijaisesti erilaisista vähemmistöryhmistä, Merja Hovi toteaa.

ta monimuotoisuudesta -hankkeen pilotissa syksyllä. Rasisminvastaisella ja monikulttuurisella viikolla
maaliskuussa ja lokakuussa esiin nostettiin etninen
yhdenvertaisuus nuorten kanssa työskentelyssä.

EKOLOGISUUS EI OLE
PELKKÄ FRAASI
Näkyvimpiä ekotekoja nuorisotalojen arjessa ovat jätteiden lajittelu ja kierrätys. Ympäristökasvatusta tehdään joka päivä.

Asiantuntijat yhdeksästä eri organisaatiosta kom- – Yli puolessa nuorisoasiainkeskuksen toimintayksimentoivat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuun- köissä toimi vuoden 2013 aikana ryhmiä, joilla oli
nitelmaa ja sen toimenpiteitä käsiteltiin Ruudin
ympäristökasvatuksellisia tavoitteita. Tällaiset ryhydinryhmän kanssa. Suunnitelma hyväksyttiin nuo- mät olivat esimerkiksi taide-, sisustus-, kokkaus- tai
risolautakunnassa joulukuussa 2013.
luontoryhmiä. Ryhmissä ilmastoasioita, luonnon monimuotoisuutta, Reilua kauppaa ja lähiruoan merkityksiä lähestyttiin pikemminkin toiminnan kuin vaONNISTUNEET KESKUSTELUILLAT
listuksen kautta, kestävän kehityksen koordinaattori
JATKUVAT NUORISOTALOILLA
Ulla Kajaluoto kertoo.
Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyö Helsingin seudun
Seta ry:n kanssa käynnistyi keväällä 2013. Vuoden Ympäristökasvatus on koettu hyväksi toimintameneaikana HeSetan vapaaehtoiset kävivät puhumassa ja
telmäksi myös ryhmäytyksissä, joiden avulla luodaan
keskustelemassa sukupuolen ja seksuaalisuuden mo- yhteishenkeä ja kannustetaan nuoria tukemaan toisiaan. Meriharjun luontotalon kehittämissä seiskojen
ninaisuudesta sekä esimerkiksi sateenkaariperheistä
vaelluksissa luokat pääsevät Uutelan metsiin vaeltayhteensä 15 toimipaikassa.
maan ja tekemään elämyksellisiä tehtäviä esimerkik– Keskusteluillat olivat onnistuneita ja esimerkiksi
si luontosuhteeseen liittyen.
Tapanilan nuorisotalossa keskustelu jatkui vielä pitkään illan jälkeen. Keskusteluiltojen järjestämistä jat- – Ero vaellukselle lähtevien ja sieltä palaavien nuorten ero on huomattava. Päivän jälkeen seiskat ovat
ketaan vuonna 2014, Merja Hovi kertoo.
silminnähden rauhallisempia ja tyytyväisempiä, ja he
Henkilökunnan osaamista vahvistettiin muun muassa
ovat vapautuneet pikkuaikuisen roolista, Ulla Kajakahdella koulutuspäivällä Työhyvinvointia toimivas- luoto toteaa.
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Nuorisotalojen vuotta rytmittivät myös kymmenet
ympäristöaiheiset tapahtumat. Tällaisia olivat esimerkiksi tuunaustapahtumat, sähköttömät päivät,
pihatalkoot ja kirpputorit. Osa tapahtumista oli osa
Hyvis-toimintaa, jonka keräyskampanjoilla kustannettiin koulutuksia ja harrastusvälineitä Ugandan
pakolaisasutusalueiden nuorille. Arvion mukaan ympäristökasvatuksellinen toiminta tavoitti noin 4000
nuorta vuonna 2013.

Nuorten hiihtolomatapahtuma Reaktori
sai Ekokompassi-tapahtumatodistuksen
keväällä 2013. Ympäristöystävällisyys ja
tiedon lisääminen näkyi itse tapahtumassa
käytännön tekoina sekä tapahtuman
markkinointimateriaaleissa.

– Ensi vuonna nuorisotalojen orastavaan kaupunkiviljelytoimintaan saadaan lisäpontta, sillä Kumpulan
koulukasvitarha siirtyy osaksi nuorisoasiainkeskusta. Siirtymästä vastaa EkoC-työryhmä, jonka tehtävänä on kiinnittää kasvitarha luontevalla tavalla osaksi
nuorisoasiainkeskuksen toimintaa. Työryhmä tulee
myös kehittämään toiminnallisia keinoja ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan edistämiseen.

SELKEITÄ PÄÄMÄÄRIÄ
– Nuorisotaloilla panostetaan entistä enemmän energiansäästöön sammuttelemalla esimerkiksi turhia
valoja ja sähkölaitteita. Tämä voi tuntua ekotekona vaatimattomalta, mutta itse asiassa nuorisotalon
käyttösähköstä yli puolet saattaa kulua valaistukseen.
Energiansäästöön kiinnitetään huomiota siis hyvästä
syystä. Näitä ja muita nuorisotalojen ympäristöasioita käsiteltiin nuorisotalojen ekotukihenkilöiden tekemissä arvioinneissa vuoden lopussa, Kajaluoto kertoo. – Työntekijöiden rooli on energiansäästössä tärkeä.
He tietävät parhaiten, missä kulutusta voidaan väHelsingin kaupunki on sitoutunut 9 % energiansääs- hentää toiminnan kärsimättä. Tavoitteiden saavuttöön vuoden 2005 tasosta aikavälillä 2008–2016. tamiseksi olemme järjestäneet koulutuksia ja kehitNuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitel- täneet esimerkiksi helppokäyttöisen laskurin, jolla
man mukaisesti virastossa pyritään 2 % vuotuiseen
toimipaikat saavat arvion vuosittaisesta käyttösähenergiankulutuksen vähentämiseen.
kön kulutuksesta. Muita hyviksi osoittautuneita toi-
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mintatapoja ovat olleet esimerkiksi energiatiedotteet,
joista toimipaikat ovat voineet lukea oman sähkönkulutuksensa kehityksestä ja saada vinkkejä energiansäästöön. Kuukausittaisten tiedotteiden myötä kuusi
toimipaikkaa kymmenestä vähensi energiankulutustaan, Ulla Kajaluoto toteaa.

Avoin
nuorisoasiainkeskus

jestetään esimerkiksi yhteisiä aamuinfotilaisuuksia ja
työpajoja, Markku Toivonen toteaa.
Syksyllä järjestökonttorissa aloitti lähes kymmenen
järjestöä, joihin kuuluvat esimerkiksi Helsingin Urbaani Liike ry ja Helsingin 4H.

KANSALAISTOIMINNAN
TOIMISTON UUDET TILAT
RAKENTAVAT UUTTA
YHTEISTYÖTÄ
Helsingissä toimii noin 400 paikallista nuorisojärjestöä, lukuisa joukko nuorten toimintaryhmiä sekä kymmeniä piirijärjestöjä. Nuorten kansalaistoiminnan
toimiston tehtävänä on tukea ja edistää nuorten kansalaistoimintaa. Toimisto auttaa järjestöjä turvaamaan
toimintansa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

POLITIIKKATORI – YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAMINEN TUTUKSI
Nuorten kansalaistoiminnan toimisto järjesti lokakuussa infoillan kansalaistoimintakerroksen palveluista, ja siihen osallistui nuoria yli 50 järjestöstä ja
ryhmästä.

JÄRJESTÖILLE OMA TOIMITILA

Nuorten kansalaistoiminnan toimisto toteutti yhdessä helsinkiläisten puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille kymmeniä Politiikkatoreja ympäri Helsinkiä.
Politiikkatorit toivat yhteiskunnallisia nuorisotoimijoita ja teemoja lähemmäs nuoria ja osallistivat nuoria pohtimaan ja keskustelemaan heitä itseään koskettavista yhteiskunnallisista teemoista. Tapahtumat
sisälsivät järjestöjen esittelypisteitä, arvojanoja ja
paneelikeskusteluja.

Monet nuorisojärjestöt toimivat ilman vakituisia toimistotiloja. Tämä tarkoittaa usein sitä, että hallinnollisia tehtäviä hoidetaan milloin missäkin, jäsenten kotona tai julkisissa tiloissa. Nuorten toimintakeskus
Hapessa avautui marraskuussa uusi järjestökonttori,
Nuorisoasiainkeskuksen Hietaniemenkadun toimipis- joka pyrkii tukemaan järjestöjen asemaa tarjoamalla – Politiikkatori sai erinomaista palautetta opettajilta
teen kakkoskerros siirtyi syksyllä 2013 nuorten kansa- vakituisen työtilan. Järjestökonttorin jäsenet voivat ja järjestöiltä. Kyseessä ei ollut perinteinen messutalaistoiminnan toimiston vastuulle. Tavoitteena oli raken- hyödyntää tilaa sekä sen palveluja ja välineitä Hapen
pahtuma, vaan poliittisten toimijoiden ja nuorten vätaa nuorisotoiminnalle elävä ja värikäs tapahtumapaikka. aukioloajoista riippumatta.
lille syntyi aitoa vuorovaikutusta esimerkiksi nuorten
etukäteen valmistelemien kysymysten myötä, Mark– Järjestöt ottivat kansalaistoimintakerroksen pian – Järjestökonttori tuo nuorisoasiainkeskuksen pal- ku Toivonen kertoo.
velut ja työntekijät lähemmäs järjestöjä ja nuorten
omakseen, ja jo syksyllä kerros oli tiiviissä ilta- ja
Politiikkatorin taustalla on nuorisoasiainkeskuksen
toimintaryhmiä. Järjestökonttori luo uudenlaista
viikonloppukäytössä. Kansalaistoimintakerroksen
kevään 2014 kaikki ilta- ja viikonloppuvuorot ovat toimintakulttuuria ja mahdollisuuksia nuorisoasiain- järjestämästä vuoden 2012 kuntavaalien koulupaneetäynnä toimintaa, kansalaistoiminnan toimiston toi- keskuksen ja järjestöjen väliselle yhteistyölle. Käyt- likiertueesta saatu positiivinen palaute ja toiveet saatäjälähtöisesti rakennetussa järjestökonttorissa jär- da apua vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämiseen.
mistopäällikkö Markku Toivonen kertoo.
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VAPAAEHTOISTYÖ
KIINNOSTAA –
MONET HALUAVAT ANTAA
AIKAANSA NUORILLE
Nuorisoasiainkeskuksessa on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä nuorten parissa nuorisotaloilla, leireillä ja tapahtumissa. Vuoden 2013 aikana vapaaehtoisten joukko kasvoi, kun vapaaehtoiseksi koulutettiin
lähes 70 uutta nuorisotyöstä kiinnostunutta.
Vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset antoivat vuoden aikana omaa aikaansa nuorille yhteensä 23 554 tuntia, mikä on yli kolmetuhatta tuntia enemmän kuin
edellisvuonna. Vapaaehtoisen on oltava täysi-ikäinen, mutta vapaaehtoisena vertaisohjaajana voi toimia myös tätä nuorempi.
Vapaaehtoisten koulutuksia järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana, ja niihin osallistui uusien vapaaehtoisten lisäksi myös nuoriso-ohjaajia. Koulutus on
ohjaajille hyödyllinen, sillä se antaa hyvän käsityksen
vapaehtoisten roolista ja valmiuksia vapaaehtoisten
kanssa toimimiseen. Nuoriso-ohjaajien lisäksi koulutuksiin osallistui myös nuorisotalojen vertaisohjaajia,
joista nuorimmat olivat 16-vuotiaita.

– Vapaaehtoiselta kysytään alussa malttia, sillä nuorilla menee aikaa tottua uuteen kasvoon nuorisotalolla.
Parasta onkin, kun voittaa jonkun nuoren luottamuksen: pelaa vaikka nuoren kanssa pleikkaria ja vaihtaa
kuulumisia. Ja kun nuori sitten lähtee hyvillä mielin
nuorisotalolta kotiin, siitä jää itselle hyvä mieli – että
teki juuri sen, mitä pitikin, Angelika Forsman kertoo.
Vuonna 2013 vapaaehtoistoiminnassa oli uutta se,
että eri tapahtumiin otettiin edellisvuosiin verrattuna enemmän vapaaehtoisia mukaan. Esimerkiksi Pelitalolla vapaaehtoiset olivat kolmipäiväisessä Assembly-pelitapahtumassa ohjaajien korvaamattomana
apuna yhteensä 990 tunnin ajan. Tapahtumien lisäksi vapaaehtoiset olivat vuonna 2013 tekemässä myös
nuorten kesäleireistä onnistuneita.

ja seurasi 900 kiinnostunutta viikossa. Kiinnostusta
siis on. Mitä vapaaehtoisena toimiva Angelika sanoisi
aikuiselle, joka miettii, lähtisikö mukaan toimintaan?
– Sanoisin, että kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan, jos on yhtään aikaa annettavana. Nuorten kanssa oleminen on opettavaista. He huomaavat heti, jos
et ole aito. Et tarvitse aiempaa kokemusta nuorisotyöstä, sillä paikalla on aina pätevä henkilökunta, jolta saa apu. Vapaaehtoistyössä tärkeintä on olla aikuinen nuorelle, olla paikalla vain ja ainoastaan nuoria
varten, Angelika Forsman toteaa.

SANA NUORISOASIAINKESKUKSEN
VAPAAEHTOISTYÖSTÄ LEVIÄÄ

MUKANA TALOILLA, TAPAHTUMISSA
JA LEIREILLÄ

Nuorisoasiainkeskuksen vapaaehtoistoimintaa esiteltiin maaliskuussa Rauhanasemalla järjestetyssä Tule
vapaaehtoiseksi -illassa. Tilaisuuteen saatiin valmiiksi Tule vapaaehtoiseksi -esite, joka esittelee järjestöjen ja kuntien tarjoamaa vapaaehtoistoimintaa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi nuorisoasiainkeskus oli
mukana vuosittaisilla vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla, joilla tavoitettiin tuhansia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita.

Vapaaehtoiset aikuiset osallistuivat vuonna 2013 aktiivisesti nuorisotalojen toimintaan ja illanviettoihin.
Yksi heistä oli Ruoholahden nuorisotalon vapaaehtoinen, Angelika Forsman. Hän on viettänyt aikaa nuorten kanssa talolla ihan tavallisina iltoina, mutta alkaa
pian vetää tytöille myös omaa ryhmää.

Nuorisoasiainkeskuksen nettisivujen kautta tulee
vuosittain yhteydenottoja noin sadalta kiinnostuneelta. Lisäksi vapaaehtoistoiminnalla on aktiivinen
Facebook-sivu, jonka viikoittainen lukijamäärä kasvoi syksyn aikana entisestään – parhaimmillaan sivu-
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Menu-messut on Suomen suurin
vapaaehtoisten rekrytointitapahtuma.
Vuonna 2013 nuorisoasiainkeskus
oli paikalla vapaaehtoistoiminnan,
tapahtumatuotannon ja Kumpulan
kasvitarhan voimin.

Nimettömän työnhaun tavoitteena on edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja
muunkielisten työntekijöiden osuutta. Menetelmässä keskitytään hakijan osaamiseen ja työkokemukseen itse henkilön sijaan.

Työtä ja
hyvinvointia

Nuorisoasiainkeskuksessa
työhyvinvointiin
panostettiin erityisesti
nuorisoasiainkeskuksen
oman työhyvinvointiohjelman
avulla. Ohjelmaan kuuluu mm.
työtapaturmien ehkäisyyn
tähtääviä toimenpiteitä ja
esimieskoulutusta.
– Esimieskoulutuksissa panostettiin monimuotoisen,
eli esimerkiksi monikielisen työyhteisön johtamiseen. Lisäksi esimiehet saivat koulutusta sovitteluun
työyhteisössä, osastopäällikkö Marko Luukkanen
kertoo.
Sairauspoissaolojen määrä pieneni 4,3 prosentista
3,6 prosenttiin vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon
aikana. Sairauspoissaolojen määrä on hyvällä tolalla,
sillä se on pienempi kuin Helsingin kaupungin hallintokunnilla keskimäärin. Poissaolojen määrää pyritään edelleen vähentämään muun muassa varhaisen tuen mallilla.

Syksyllä 2013 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat työilmapiirin sekä fyysisen ja henkisen työkyvyn olevan hyvällä tasolla.

Nimettömällä työnhaulla haettiin uutta projektipäällikköä Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushankkeelle. Paikkaa hakeneiden joukossa oli tavallista
enemmän eri ikäisiä ja monipuolisen työkokemuksen
omaavia ihmisiä. Rekrytointiprosessi tehtiin yhteistyössä henkilöstökeskuksen ja tietokeskuksen kanssa.

– Parantamisen varaa sen sijaan löytyy tulos- ja kehi- – Haastatteluihin mennessä emme tienneet haastateltyskeskusteluissa. Vuoden 2014 tuke-keskusteluissa
tavista mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten näiden
tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ennakko- ikää tai sukupuolta. Tiedossamme oli vain työkokevalmisteluihin, sillä ilman niitä keskustelut eivät täy- mukseen ja osaamiseen liittyviä asioita, mikä auttoi keskittymään haastattelussa juuri työtehtävän
tä koko potentiaaliaan.
kannalta oleellisiin asioihin. Nimetön rekrytointi oli
Vuoden aikana saatiin päätökseen myös vuonna 2012 opettavainen kokemus meille haastattelijoille, erityistoteutetun kiusaamiskyselyn tulosten osastokohtai- suunnittelija Harri Taponen kertoo.
nen käsittely.
Nimettömän työnhaun prosessi vie tavallista enem– Asian yhteinen käsittely oli tärkeä, sillä niin peli- män aikaa, sillä hakemuksista peitetään käsityönä
säännöt saatiin käytyä yhteisesti läpi. Kiusaamisky- muun muassa ikää ja äidinkieltä koskevat kohdat.
sely oli hyvä avaus aiheesta, ja se tullaan uusimaan tu- Työhaastattelun tekevät eri henkilöt kuin hakupapelevaisuudessa, Markku Luukkanen toteaa.
rien käsittelijät.
– Nimettömän työnhaun kokeilu onnistui kokonaisuudessaan hyvin, ja tulevat nimettömät rekrytoinnit
tullaan hoitamaan nuorisoasiainkeskuksen omin voimin. Marraskuusta 2013 alkaen hallinnon ja ohjausNuorisoasiainkeskus toteutti nimettömän työnha- työn avoimia tehtäviä täytetään nimettömän työnkuprosessin ensimmäisenä Suomessa keväällä 2013. haun kautta, Harri Taponen toteaa.

NIMETÖN TYÖNHAKU
TOI MONIPUOLISEN
JOUKON HAKIJOITA
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MONIPUOLISIA OPINTOJA
Osaamisen kehittämisessä panostettiin vuonna 2013
verkkonuorisotyön osaamiseen, yhteiskunnallisen
vaikuttamisen osaamiseen eli Ruuti-toiminnan valmiuksiin, nivelvaihepudokkuuden estämiseen sekä
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvään osaamiseen, erityisesti monimuotoisten työyhteisöjen johtamiseen. Koulutuspäivien määrä oli noin 4,5 henkilöä kohden.
Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin puitesopimusten
mukaisesti Seurakuntaopiston, Kanneljärven opiston,
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Lahden
Diakoniainstituutin kanssa.
Työssäoppijoita oli vuonna 2013 edellä mainittujen
oppilaitosten lisäksi Diakista, Metropoliasta ja Humakista. Suurin osa työssäoppimisjaksoilla olleista
suoritti nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan, yhteisöpedagogin tai sosionomin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Lisäksi nuorisoasiainkeskuksessa oli päättyneenä vuonna yksi henkilöstökeskuksen rahoittama
korkeakouluharjoittelija, joka suoritti opintoihin liittyvän harjoittelun.
Kolme henkilöä aloitti kertomusvuoden aikana oppisopimuskoulutuksen, joista kaksi oli nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaajan tutkintoon tähtääviä ja yksi audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon tähtäävä.
Yhteensä vuoden aikana oli voimassa 11 nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaajaksi tähtäävää oppisopimusta. Näistä monikulttuurisuustaustaisia opiskelijoita oli kahdeksan, ja yksi uusi aloitti syksyllä. Yhteensä erilaisia
oppisopimuksia oli voimassa vuoden aikana 15, joista
kolme oli johtamisen erikoisammattitutkintoja.

henkilöstömäärä
vuoden lopussa
PALVELUSUHDE

2012

2013

VIRKASUHTEESSA

8

8

TYÖSUHTEESSA
kuukausipalkkaiset
tuntipalkkaiset

304
118

313
122

PALKKATUETUT

23

41

YHTEENSÄ

461

490

henkilöstön
vaihtuvuus

2012

2013

SIIRTYMINEN TOISEEN VIRASTOON

6

8

ERONNUT KAUPUNGIN PALVELUKSESTA

11

19

ELÄKKEELLE

9

4

MUU SYY

3

4

Lähde:
Henkilöstömäärä: kaupungintilasto 30.11.2013 + HIJAT-tiedot
Vaihtuvuus: Hijat-raportti
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Nuoriso
lautakunta

Nuorisolautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 11 (11/2012) kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi
126 (116/2012). Lisäksi lautakunta piti yhden seminaarin. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle yhteensä 18 (17/2012) lausuntoa.
Nuorisolautakunta myönsi kertomusvuonna (edellinen vuosi) avustuksia seuraavasti:
• palkkausavustuksina 673 600 (660 400) euroa
21 (21) helsinkiläiselle nuorisopiirijärjestölle tai
vastaavalle.
• yleisavustuksina 392 630 (378 885) euroa 125
(123) helsinkiläiselle varhaisnuorisotoimintaa
harjoittavalle yhdistykselle.
• toiminta-avustuksina 114 770 (114 715) euroa
24 (25) helsinkiläiselle nuorisoyhdistykselle.

Nuorisolautakunnan julkisesta
kokouksesta päättäminen

§ 66 (30.5)

Nuorisoasiainkeskuksen talousarvio
ehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2014–2016

§ 67 (30.5)

Hietaniemenkatu 9 D:ssä sijaitsevan
tilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.11.2013 alkaen

• starttiavustuksina 24 100 (13 880) euroa 10 (4)
helsinkiläiselle järjestölle.
• nuorten kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö nuorisolautakunnan valtuuttamana:
-- projektiavustuksina 15 480 (13 710)
euroa 20 (20) eri hankkeeseen tai tapahtumaan 20 (20) helsinkiläiselle järjestölle ja
nuorten toimintaryhmälle,
-- talokerhoavustuksina 1 500 (3 950) euroa
4 (5) eri talokerholle sekä
-- kuljetusavustuksina 12 800 (12 150) euroa
64 (61) eri tapahtumaan 14 (12) helsinkiläiselle nuorisopiirijärjestölle tai vastaavalle.

MUUT KESKEISET PÄÄTÖKSET
§ 6 (7.2)

• leiriavustuksina 99 000 (99 000) euroa x 55 (25)
helsinkiläiselle järjestölle.
• projektiavustuksina 22 920 (32 500) euroa 2 (5)
eri hankkeeseen tai tapahtumaan x (5) helsinkiläiselle järjestölle ja nuorten ryhmälle.

§ 36 (18.4)

§ 15 (28.2)

Osallistuvan budjetoinnin kokeilun
aloittaminen Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikössä ja Kaakkoisessa
nuorisotyöyksikössä
Nuorisoasiainkeskuksen alueellisten
palvelujen osastopäällikön viran
täyttäminen
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§ 84 (13.6)

Laakavuoren nuorisotalon tilan
vuokrasopimuksen irtisanominen
		
§ 87 (13.6)
Väliaikaisten tilojen vuokraaminen
Makamikille
§ 88 (13.6)

Nuorten toimintatalo Kipinän toisen
kerroksen tilan vuokrasopimuksen
irtisanominen

§ 104 (26.9)

Tilan vuokraaminen Lauttasaaresta
nuorisotoiminnalle

§ 109 (8.11)

Nuorisoasiainkeskuksen
suunnantarkistus

§ 119 (12.12) Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
vuosille 2014–2017
§ 123 (12.12) Kumpulan koulukasvitarhan maaalueen sekä tilojen vuokraaminen

NUORISOLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 2013

PUHEENJOHTAJA

VARAJÄSENET

Timo Kontio, SDP

Stella Quin, SDP (10.9.2013 asti)
Katri Nokela, SDP (11.9.2013 alkaen)

VARAPUHEENJOHTAJA

Fatbardhe Hetemaj, Kok.

Otto Meri, Kok.

JÄSENET

Olli Isoaho, Kok.
Maria Ohisalo, Vihr,
Susanna Haapalainen, SDP (10.9.2013 asti)
Aleksej Fedotov, SDP (11.9.2013 alkaen)
Vesa Korkkula, Vas.
Helena Kantola, PS
Benjamin Ellenberg, SFP
Sanna Lehtinen, Kesk.

Leena Ahlbäck-Seppänen, Kok.
Marlon Moilanen, Vihr.
Aleksej Fedotov, SDP (10.9.2013 asti)
Stella Quin, SDP (11.9.2013 alkaen)
Annina Pikkumäki, Vas.
Atro Åman, PS
Linda Niemi, SFP
Paavo Havula, Kesk.

KAUPUNGINHALLITUKSEN
EDUSTAJA

VARAEDUSTAJA

Erkki Perälä

Sirkku Ingervo (20.10.2013 asti)
Otso Kivekäs (21.10.2013 alkaen)
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taulukot
talous
NUORISOTOIMI

2011

2012

2013
TA

2013
TOT

SUORITETIEDOT
Nuorisotiloja m2
Käyntikertoja

41 004
1 309 081

41 963
1 332 487

1 160 000

40 592
1 402 929

8%
14 202

13 %
10 257

11 000

14 %
10 111

16 941
1 407
12 734

16 335
1 454
9 856

15 000
1 200
-

17 504
1 425
10 369

TALOUSTIEDOT (1 000 euroa)
Käyttömenot
Käyttötulot
Toimintakate
Poistot
Tilikauden tulos

-28 162
2 055
-26 107
-941
-27 048

-29 490
1 863
-27 627
-1 027
-28 654

-29 460
1 800
-27 660
-550
-28 210

-29 287
1 482
-27 805
-925
-28 731

INVESTOINTIOSA (1 000 euroa)
Irtaimen omaisuuden perushankinta
Lähiörahaston rahoitt. hankkeet
Yhteensä

-436
-574
-1 010

-446
-287
-733

-450
-368
-818

-450
-124
-574

Maahanmuuttajien osuus
Jäsenkorttien lukumäärä
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa
tavoitetut nuoret
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret
Leiripäivät

TALOUSARVION ULKOPUOLISET VARAT (1 000 euroa)
Ulkopuolisen varoin
rahoitettu toiminta
Saadut tuet ja avustukset
Yhteensä
TUOTTAVUUS JA KUSTANNUSKEHITYS
Tuottavuus (2010 = 100)
Toimintakate / käyntikerta, euro
Menot / 0–28-vuotiaat, euro
Avustukset järjestöille ja nimikkotilojen vuokrat / 0–28-v

499
1 290
1 789

529
1 106
1 635

500
853
1 353

545
753
1 298

104
-19,94
-139,42
-7,59

104
-20,73
-149,82
-8,06

94
-23,84
-146,69
-8,07

110
-19,82
-142,34
-7,93
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käyntikerrat

NUORTEN
KÄYNTIKERRAT

NUORISOTILOJEN
MUUT KÄYNTIKERRAT

VERKOSSA
KOHDATUT NUORET

KÄYNTIKERRAT
YHTEENSÄ

ALUEELLISTEN PALVELUJEN OSASTO
Osaston yhteiset
Eteläinen nuorisotyöyksikkö
Keskinen nuorisotyöyksikkö
Läntinen nuorisotyöyksikkö
Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikkö
Pohjoinen nuorisotyöyksikkö
Malmi-Pukinmäen nuorisotyöyksikkö
Pohjois-Koillinen nuorisotyöyksikkö
Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö
Itäinen nuorisotyöyksikkö
Vuosaaren nuorisotyöyksikkö
Svenska ungdomsarbetsenhet

499 092
1 489
26 387
67 104
41 030
38 073
23 451
57 579
30 494
40 701
89 228
27 800
55 756

416 237
0
41 106
33 398
40 507
24 409
22 226
78 569
11 294
56 448
42 562
36 273
29 445

36 624
1 700
574
7 122
2 572
6 201
285
2 693
1 202
4 070
4 145
1 846
4 214

951 953
3 189
68 067
107 624
84 109
68 683
45 962
138 841
42 990
101 219
135 935
65 919
89 415

KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO
Kohdennetun nuorisotyön toimisto
Kulttuurisen nuorisotyön toimisto
Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

263 976
100 692
159 750
3 534

162 186
48 769
24 474
88 943

24 814
6 925
16 145
1 744

450 976
156 386
200 369
94 221

YHTEENSÄ

763 068

578 423

61 438

1 402 929
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tunnusluvut
2013

sitova + pks

sitova + pks

YKSILÖLLISESTI JA
RYHMÄTOIMINNASSA
TAVOITETUT
NUORET

SUUNNITEL
MALLISESTI
TUETUT NUORET

sitova
VAPAAEHTOISTEN
AIKUISTEN
JA NUORTEN
TYÖNTUNNIT

JÄSENKORTIT

VERKON
PIENRYHMISSÄ
TAVOITETUT
NUORET

LEIRI
VUOROKAUDET

ALUEELLISTEN PALVELUJEN OSASTO
Osaston yhteiset
Eteläinen nuorisotyöyksikkö
Keskinen nuorisotyöyksikkö
Läntinen nuorisotyöyksikkö
Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikkö
Pohjoinen nuorisotyöyksikkö
Malmi-Pukinmäen nuorisotyöyksikkö
Pohjois-Koillinen nuorisotyöyksikkö
Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö
Itäinen nuorisotyöyksikkö
Vuosaaren nuorisotyöyksikkö
Svenska ungdomsarbetsenhet

12 580
0
888
1 994
866
825
756
1 300
778
820
1 994
1 044
1 315

318
0
0
234
5
10
1
38
14
1
15
0
0

21 276
0
423
4 754
2 259
2 166
670
6 245
855
633
2 138
1 043
90

8 939
0
610
1 274
803
672
590
1 044
712
643
1 695
398
498

1 147
43
37
169
131
0
35
163
122
158
185
48
56

7 931
0
112
621
956
119
312
1 636
165
1 960
932
582
536

KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO
Kohdennetun nuorisotyön toimisto
Kulttuurisen nuorisotyön toimisto
Nuorten kansalaistoiminnan toimisto

4 924
3 192
1 571
161

1 117
1 099
18
0

2 308
160
2 132
16

1 172
494
634
44

186
111
0
75

2 438
1 762
563
113

YHTEENSÄ

17 504

1 435

23 584

10 111

1 333

10 369

Vapaaehtoisten aikuisten ja nuorten työntunnit: 20 346 vuonna 2012 ja 18 358 tuntia vuonna 2011

keskeiset
tunnusluvut
2009–2013
Käyntikerrat
Jäsenkorttien lukumäärä
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa
tavoitetut nuoret
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret
Monikulttuuristen nuorten osuus
Leirivuorokaudet

2009

2010

2011

2012

2013

MUUTOS
2012–2013

%

1 163 597
12 031

1 282 833
12 454

1 309 081
14 202

1 332 487
10 257

1 402 929
10 111

70 442
-146

5,3
-1,4

16 896
1 037
8%
9 695

16 659
1 107
10 %
11 570

16 941
1 407
8%
12 734

16 335
1 454
13 %
9 856

17 504
1 435
14 %
10 369

1 169
-19
1%
513

7,2
-1,3
7,7
5,2

51

Ungdomarnas
handlingar
ändrar Helsingfors

Helsingfors stads ungdomscentral
producerar tillsammans med ungdomar
ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud,
främjar ungdomars delaktighet i samhället
samt erbjuder stöd och rådgivning
för de unga. Ungdomsarbetet utförs
på ungdomsgårdar, på specialiserade
verksamhetsställen och i olika projekt.
Dessutom stöder ungdomscentralen
ungdomsorganisationer och
ungdomsgrupper.

Stadsdirektör Jussi Pajunen
svarade på ungdomarnas frågor
under frågetimmen Fråga om staden
på KrutExpo.
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KRUT UPPMUNTRAR
TILL DELTAGANDE
Krut är en av de viktigaste tyngdpunkterna i ungdomscentralens verksamhet. En av grundtankarna
med Krut är målet att alla ungdomar ska årligen ha
åtminstone en positiv erfarenhet av att kunna påverka. Ungdomar hörs i frågor som berör dem, och ungdomarnas initiativ och idéer tas på allvar.
Krut ingår i ungdomscentralens all verksamhet och
i ungdomsarbetets vardag. Arbetssättet enligt Krut
uppmuntrar ungdomarna och stöder dem i att delta, agera själva och starta verksamhetsgrupper. Under 2013 fanns det 35 verksamhetsgrupper för ungdomar som registrerat sig på ruuti.net-webbplatsen.
Grupperna lyfte bland annat fram mobbning, utökning av platser för gatukonst och förbättring av
idrottsmöjligheter.
Kruts kärngrupp röstas fram varje år och har som
uppgift att fungera som en länk mellan ungdomar
och stadens beslutsfattande. Under 2013 lyfte kärngruppen bland annat fram hur viktigt det är att staden erbjuder mångsidiga sommarjobb åt så många
ungdomar som möjligt. Kärngruppen har med sin
verksamhet bidragit till exempel till att skolornas
regler upprättas tillsammans med eleverna. På gruppens initiativ har man också skapat olika slags lokaler för unga, såsom Pop up Ilo Kampen och Kampens
sommarterrass.

I Kruts kärngrupp har man
möjligheten att påverka frågor
som berör ens eget liv
– som sig själv
och med sina egna tankar.”
Amos Airola

KRUTBUDGETEN GER MAKT
ÅT UNGDOMAR
Ungdomscentralen lanserade 2013 ett försök med en
engagerande budget som en ny verksamhetsform av
Krut. KrutBudgeten gör det möjligt för ungdomar att
få sina röster hörd i årsplaneringen av ungdomscentralens verksamhet och medel.
I och med den engagerande budgeteringen planerades årsbudgeten och verksamhetsplanen för 2014 för
ungdomsarbetsenheterna i Haga-Kårböle och sydöstra Helsingfors utifrån ungdomarnas initiativ inom
KrutBudget. Cirka 29 procent av ungdomarna mellan 13 och 17 år i båda områdena deltog i utarbetan-
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Amos Airola, medlem i Kruts kärngrupp 2013

det av KrutBudget. I båda områdena insamlades material på KrutBudget-evenemang som ordnades under
våren. Niondeklassare från skolorna i området bjöds
in för att komma med idéer och utveckla fritidstjänster för ungdomarna i sitt område. Problemen och utvecklingsbehoven som fick mest uppmärksamhet var
bristen på platser att hänga på, interaktion med övriga stadsbor och ungdomsgårdarnas öppettider.

PÅ UNGDOMSGÅRDARNA FÅR
MAN KÄNNA SIG DELAKTIG
OCH LÄRA SIG NYTT
Ungdomsgårdarna är ungdomarnas egna mötesplatser, där man kan träffa kompisar, få information och
delta i mångsidiga hobby- och gruppaktiviteter. Det
lokala ungdomsarbetet hör till ungdomscentralens
synligaste verksamhetsformer, eftersom nätet av över
fyrtio verksamhetsställen täcker hela Helsingfors.
På ungdomsgårdarna betonas fem kärntjänster: öppna ungdomskvällar, smågruppsverksamhet, ungdomarnas påverkningssverksamhet, verksamhet under
skollov och webbaserat ungdomsarbete. Dessa erbjuder ungdomarna aktivitets- och hobbymöjligheter, kompisar och meningsfull sysselsättning på fritiden. Den främsta målgruppen för ungdomsgårdarnas
eftermiddagsverksamhet är 9–12-åriga yngre tonåringar, och på kvällarna användas lokalerna av ungdomar som är över 13 år.
Allt som allt besöktes ungdomsgårdarna 2013 sammanlagt 951 953 gånger, varav besök av ungdomar
utgjorde 499 092 gånger. Besökarantalen har ökat
jämnt under de senaste åren, och till exempel besök
av ungdomar har ökat med 4 procent sedan 2010.

INLÄRNING GENOM
DELTAGANDE
Ungdomar lär sig överallt. Ungdomarna själva anser
att man lär sig bäst i grupper: ”Om det finns olika
slags människor i en grupp, lär man sig samarbetsfärdigheter och att dela med sig av åsikter”, ”jag kanske är tillbakadragen, men i grupper lär jag mig bättre” och ”tillsammans med andra lär man sig sociala
färdigheter, som interaktionsfärdigheter och empati”,
sammanfattade ungdomarna sina synpunkter.
Inlärning i ungdomsarbete är ett av de strategiska kärnområdena vid ungdomscentralen, och under
2013 ingick i ungdomscentralens verksamhet över
femhundra smågrupper som stödde ungdomars inlärning. Ungdomarna lärde sig kommunikationsfärdigheter och bekantade sig med nya människor samtidigt som de till exempel musicerade, idrottade eller
lagade mat. Ungdomarna fick också bättre självförtroende i och med att de lärde sig sociala färdigheter.
I smågrupperna och den övriga ungdomsverksamheten sker naturligtvis även inlärning i traditionell
bemärkelse. Till exempel styr Spelhusets spelutvecklingsklubbar ungdomarnas aktivitet från att enbart
spela till att själv utveckla spel.

TULLAAMO

Ungdomsgårdarna har en etablerad ställning i sitt
– KONST SOM SOMMARJOBB
eget område, och de har mycket samarbete med olika aktörer. Målet för 2013 var att stärka kompanjon- Ungdomscentralen satsade kraftigt på sysselsättning
skapskompetens, vilket man också lyckades med. Det av ungdomar sommaren 2013. Det anställdes relokala ungdomsarbetet har bl.a. stadens olika ämbets- kordartat många, närmare 200, sommarjobbare. Anverk, boendeföreningar, idrottsföreningar, föräldra- talet sommarjobbare ökade jämfört med föregåenföreningar, invandrarföreningar och församlingar de år på grund av hela stadens samarbetsprojekt Tall
som samarbetspartner.
Ships Races och Tullaamo.
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Tullaamo gjorde om lagerbyggnaden på Partitorget
till en konstlokal. Trettio ungdomar på Tullaamo skapade till exempel performanser, målningar och musikvideor som sitt sommarjobb under handledning
av professionella. Samprojektet mellan Helsingfors
festspel och Helsingfors stad var unikt. Konst- och
sysselsättningsprojektet som var riktat till ungdomar
mellan 16 och 25 erbjöd förutom arbetserfarenhet information om konstnärligt arbete och utvecklade arbetslivsfärdigheter. Tullaamo ville visa att konst gör
gott och tillhör alla. Ingen tidigare erfarenhet inom
konsten krävdes av deltagarna.
”Det är otroligt att få jobba i en så mångformig grupp, där
alla arbetar för att vi ska kunna visa något unikt, när
Tullaamo öppnar sina dörrar för publiken.”
– citat ur en blogg av den unga konstnären Justus
Kantakoski som jobbat på Tullaamo.

INGET ONÖDIGT FJÄSKANDE
PÅ PRESIDENTENS
FRÅGESTUND
Besöket av rikets president Sauli Niinistö den 2 oktober 2013 i Luuppi och skatehallen i Gårdsbacka var
efterlängtat. Efter att den första nervositeten hade
släppt uppstod en naturlig kontakt mellan ungdomarna och presidenten. Mötet som väckte stor nationell uppmärksamhet lyfte fram önskemål och frågor
bland ungdomar som bor i området, bl.a. om oroliga förhållanden, jämlikhet och kulturell mångfald. I
media fick mötet beröm för att det förde presidenten
nära ungdomarna på ett naturligt sätt. I mötet deltog cirka 300 ungdomar, och det direktsändes på ungdomscentralens webbplats.

TEATRIS VAR
STOREVENEMANGET
PÅ VÅREN 2013
Ungdomarnas nationella teaterevenemanget Teatris
förde 900 unga teatermänniskor till Helsingfors den
24–26 maj 2013. Evenemanget arrangerades av ungdoms- och kulturväsendena i Helsingfors, Esbo, Vanda
och Grankulla tillsammans med stiftelsen Ung Kultur.
Under veckoslutet spelade Teatris sina föreställningar för sammanlagt 16 000 åskådare. Programutbudet omfattade över 60 modiga, annorlunda, fräscha

och gripande föreställningar. Ungdomarna hade själva skrivit den största delen av texterna. Huvudscenerna för Teatris var Finlands Nationalteater och Musikhuset. Teatris samarbetade med festivalen Världen
i byn och evenemanget var öppet för alla och gratis.
Temat för evenemanget var ”se, hör, berätta”. Teatris
erbjöd ungdomarna möjligheten att uppträda i utmärkta förhållanden, se andras föreställningar, möta andra
teaterskapare och få uppmuntrande respons av en jury
som bestod av topprofessionella inom branschen. Juryn framhöll särskilt glädjen över att skapa konst.

BARNENS OCH
UNGDOMARNAS VÄLMÅENDE
KRÄVER LÅNGSIKTIGT ARBETE
En del av de ungdomar som slutar grundskolan löper risk att bli utslagna, om de inte får en studieplats
på andra stadiet eller arbete. Det är fråga om s.k. utslagning i övergångsfasen. I likhet med föregående år
var ett av verkets viktigaste uppgifter under 2013 att
förebygga utslagningen av ungdomar: att bedriva förebyggande arbete och planera hur man kan hjälpa
ungdomar som slutat grundskolan att hitta en riktning i livet.
Ungdomscentralen grundade våren 2013 en arbetsgrupp för att planera hur verket skulle kunna förebygga utslagning i övergångsfasen. Gruppens centralaste arbetsresultat var övergångsteser och en
övergångsårsklocka som utarbetades som stöd för
ungdomsledare och chefer i deras arbete.
Luotsi-verksamheten som drivs som en del av ungdomscentralen erbjöd individuellt stöd för ungdomar
i behov av stöd och deras familjer.
– Via Luotsi fick jag något vettigt att göra och kunde
prata om mina egna angelägenheter. Vi kom överens
om ett tidsschema som var flexibelt och passade mig.
Jag kanske hade för mycket fritid, så i och med Luotsi fick jag en bra rytm för mina dagar. Erfarenheten
var enbart positiv, berättar Jouni Väisänen som deltagit i Luotsi-verksamheten.

Öppningsprocessionen skapade Teatris-stämning
på Helsingfors gator.
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The acts
of young people
change Helsinki

In cooperation with the youth, the
Youth Department of the City of
Helsinki produces a variety of culture
and hobby services, promotes public
participation of the youth, and
provides the youth with support and
advice. Youth work is carried out
at youth centres, special activity
centres, and via projects. In addition,
the department supports youth
organisations and groups.

At the Pelitalo game house players don’t just sit
passively staring at the screens. Participating is
an excellent way to improve one’s social skills
and make new friends.
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RUUTI ENCOURAGES YOUNG
PEOPLE TO PARTICIPATE

RUUTIBUDJETTI DISTRIBUTES
POWER TO YOUNG PEOPLE

Ruuti is among the most important focus areas of the
Youth Department. One of Ruuti’s key points is that
each young person would have at least one positive
experience of influencing each year. Young people are
listened to with regard to matters that concern them,
and initiatives and ideas expressed by them are taken seriously.

In 2013, the Youth Department launched a new Ruuti activity: a participatory budgeting programme.
Through RuutiBudjetti, the voice of young people can
be heard in the annual planning of the Youth Department’s activities and use of funds.

Ruuti is implemented in all activities of the Youth Department as well as in everyday youth work. A Ruuti-style approach encourages young people to participate, act themselves and establish activity groups and
supports them in this. In 2013, there were altogether 35 youth activity groups registered at the ruuti.net
website. The groups brought forward topics such as
bullying, increasing the number of street art facilities
and improving the opportunities to practise sports.
The task of the Ruuti core group, elected through a
vote each year, is to serve as a link between young
people and the city’s decision-making. In 2013, the
core group highlighted, among other topics, the importance of the fact that the city offers versatile summer jobs to as many young people as possible. The
impact of the core group’s activities can be seen in
several areas; for instance, school rules are written
in cooperation with students. The group’s initiatives
have also led to the establishment of different youth
facilities, such as Pop up Ilo Kamppi and Kamppi’s
summer terrace.

In participatory budgeting, young people’s RuutiBudjetti initiatives were used as a basis for the planning
of the annual budget and action plan for 2014 for the
Haaga-Kaarela and Kaakko youth work units. Approximately 29% of the 13–17-year-olds in both areas participated in the drafting of RuutiBudjetti. In both of
these areas, material was gathered in the RuutiBudjetti events organised in the spring. The ninth-graders
of the areas were invited to the events to express their
ideas and to develop the recreational services targeted at young people in their area. The issues and areas for development that received most attention were
the lack of places for hanging out, interaction with
other residents and the youth centre opening hours.

Young people expressed their ideas through
a gigantic game at the RuutiBudjetti spring event.
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In the Ruuti core group
you have the opportunity
to influence matters that
touch your own life – by being
you and expressing your
own ideas.”
Amos Airola

YOUTH CENTRES PROVIDE A
CHANCE TO PARTICIPATE AND
LEARN NEW THINGS

LEARNING THROUGH
PARTICIPATION

Young people learn wherever they go. According to
Youth centres are young people’s own meeting plac- young people themselves, the best platform for learnes where they can meet friends, get information and
ing is a group. Here are some of their views: “If there
participate in various hobbies and groups. Regional
are different people in the group, you learn cooperayouth work is one of the most visible activities of the
tion skills and the sharing of opinions.” “I may well
be a withdrawn person, but in a group I learn better.”
Youth Department as the network of more than forty
“When working with others, you learn social skills,
locations covers the whole of Helsinki.
such as interaction skills and empathy.”
Youth centres emphasise five core services that include open youth evenings, small group sessions, Learning in youth work is one of the strategic focus
young people’s influencing activities, holiday activi- areas of the Youth Department and, in 2013, more
ties and web-based youth work. These provide young
than 500 small groups supporting young people’s
people with friends, meaningful recreational activi- learning operated within the Youth Department.
ties and opportunities to participate in hobbies and Alongside playing music, practising sports or cookother activities. The afternoon activities at youth cen- ing, for instance, young people learnt interaction
tres are mainly targeted at 9–12-year-old subteens, skills and got to know new people. Learning social
and in the evenings, the centres are used by young
skills also strengthened young people’s self-esteem.
people over 13 years of age.
Small groups and other youth activities naturally involve learning in the traditional sense, too. For inIn 2013, the number of youth centre visits totalled
stance, the Game Room game development clubs
951,953, of which 499,092 were by young people. direct young people from playing games towards deDuring the past few years, the number of visitors has
veloping games themselves.
steadily increased; the visits by young people have increased by 4% since 2010, for instance.

TULLAAMO
– A SUMMER JOB IN ART
Youth centres hold an established position in their areas and carry out a lot of cooperation with various
players. In 2013, the goal was to strengthen partnership expertise, and this goal was also achieved. The
spectrum of partners of regional youth work include
different departments of the city, residents’ associations, sports clubs, parents’ associations, immigrant
organisations and congregations.

In summer 2013, the Youth Department invested extensively in providing employment for young people. A record-breaking number of summer employees,
nearly 200, were hired. The increase in the number of
summer employees when compared to previous years
was due to the city’s cooperation projects Tall Ships
Races and Tullaamo.
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In many works of Tullaamo
different art forms were combined.

Tullaamo converted a warehouse located in the Tukkutori area into an art space. At Tullaamo, thirty
young people were employed for the summer to prepare, for example, performances, paintings and music videos under the supervision of professionals. This
collaboration project of the Helsinki Festival and the
City of Helsinki was unique. The art and employment
project directed at young people of 16–25 years of age
not only offered work experience but also provided
information about artistic work and developed work
life skills. Tullaamo aimed to prove that art does good
and that it belongs to everyone. No previous experience in art was required of the participants.
“It is incredible to have the chance to work with such a diverse group where everyone is working towards the common goal of creating something unique for people to see
when Tullaamo opens its doors to the public.”
– An extract from a blog entry by Justus Kantakoski, a
young artist working in the Tullaamo project.

THE PRESIDENT’S QUESTION
HOUR WAS FREE OF
UNNECESSARY FORMALITIES
The visit of the President of the Republic Sauli Nii
nistö to Luuppi and the Kontula skateboarding hall
on 2 October 2013 was a much-awaited event. After
some initial nervousness, an unreserved contact was
formed between young people and the President. The
event attracted a great deal of attention at the national level and brought forward the hopes and questions that the area’s young people have with regard

THE WELL-BEING
OF CHILDREN AND
to social unrest, equality and multiculturalism. In the
YOUNG PEOPLE REQUIRES
media, the event was acknowledged for bringing the
President to meet young people in a natural manner. PERSISTENT WORK
The event was participated in by approximately 300
young people, and it was broadcast live on the website of the Youth Department.

TEATRIS WAS A MAJOR EVENT
IN SPRING 2013
Teatris, the national theatre event for the young,
brought 900 young theatre makers to Helsinki on 24–
26 May 2013. The event was organised by the youth
and culture departments of Helsinki, Espoo, Vantaa
and Kauniainen in cooperation with Nuori Kulttuuri
(Young Culture) foundation.
Approximately 16,000 spectators attended Teatris
performances during the weekend. The repertoire
consisted of more than 60 bold, different, fresh and
touching performances. Most of the texts were written by the young people themselves. Teatris’s main
stages were the Finnish National Theatre and the
Helsinki Music Centre. Teatris was a free, open-forall event, cooperating with the World Village Festival.

Some of the young people who have completed comprehensive school may be facing the risk of marginalisation if they do not get a place in upper secondary education or a job. This phenomenon is called dropping
out during a transition from one educational phase
to another. In 2013, as in previous years, one of the
most important tasks of the Youth Department was
to prevent young people’s marginalisation: to carry
out preventive activities and plan how to help young
people who have completed comprehensive school
find a direction for their life.
In spring 2013, the Youth Department established a
working group tasked with planning how the Youth
Department could reduce this drop-out phenomenon. The most significant results of the group’s work
were transition point theses and an annual transition
point schedule to support the work of youth leaders
and supervisors.
Luotsi employees, working under the Youth Department, offered tailored support to young people who
need it as well as to their families.

The theme of the event was “See-Hear-Tell!”. Teatris
offered young people the opportunity to perform in “Luotsi provided me with meaningful activities and
splendid surroundings, see each other’s performanc- a chance to talk about my issues. The schedule was
es, meet other theatre makers and get encouraging agreed so that it was flexible and suitable for me. I
feedback from the jury that consisted of the top pro- perhaps had too much free time and Luotsi gave me
fessionals in the field. The jury particularly empha- a regular daily rhythm. The experience was completesised the joy of creating art.
ly positive,” says Jouni Väisänen, a participant in the
Luotsi activities.
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