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N uorten käyntikertoja nuori-
sopalvelujen omassa toimin-
nassa oli yli 200 000 vuonna 

2017. Asiakastyytyväisyyskyselyjen pe-
rusteella nuorisopalvelujen järjestämiin 
palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Eri-
tyisesti henkilökunta saa nuorilta kiitos-
ta. Nuoret arvostavat ja pitävät tärkeänä 
sitä, että nuorisopalvelujen ohjaajilla on 
aikaa nuorille. 

Nuoret otettiin kuluneena vuotena uu-
della tavalla mukaan nuorisopalvelu-
jen suunnitteluun ja päätöksentekoon 
osallistuvan budjetoinnin (OBU) kehit-
tämisprojektissa. Aktiivista elämätapaa 
edistettiin #MäLiikun-projektissa. Sen 
tavoitteena on omaehtoiseen liikuntaan 
innostava ja toiminnallinen elinympäristö, 
jota varten hankittiin liikuteltavat skeitti- 
ja parkour-välineet. Hankinnat tehtiin ja 
niiden sijoituspaikat valittiin nuoria kuun-
nellen ja osallistaen. Paikkoja vaihdetaan 
muutaman kuukauden välein.

Alkuvuonna Halisiin avattiin nuorisotila 
Huudi, jonka toimintaa järjestetään yh-
teistyössä kaupungin nuorisopalvelujen 
ja SPR:n kanssa. Kauppakeskus Han-
sassa toimivan Hansan pop up -nuoriso-
tilan aukioloa saatiin kesällä laajennettua 
jokaiseen arkipäivään kumppanustoi-
minnalla Turun NMKY ry:n kanssa. Kau-
pungin etsivää nuorisotyötä vahvistettiin 
kumppanuustoiminnalla kolmen yhdis-
tyksen kanssa. 

Lasten ja nuorten alueellista taide- ja 
musiikkitoimintaa vahvistettiin eri pal-
velualueiden yhteistyöllä. Luovuuskas-
vatuksessa nuorisopalvelujen henkilö-
kunnalle järjestettiin taidemenetelmien 
koulutusta. Samalla harrastekerhoja ja 
-pajoja vietiin asuinalueille nuoria osal-
listaen. 

Nuorisopalvelujen järjestämä tavoitteelli-
nen digipelaaminen sai omat, e-sports-
toimintaan varustellut tilat Jyrkkälän 
nuorisotalosta, jossa alkoi kuuden uu-
den joukkueen toiminta. Digitaalisten 
medioiden hyödyntäminen nuorisotyös-
sä näkyi mm. uusien sosiaalisen median 
kanavien säännöllisenä käyttämisenä. 
Henkilökunnalle lisäkoulutusta järjestet-
tiin mm. Instagramin käytöstä sekä digi-
pelaamisesta. 

Nuorisolautakunnan kokoonpano vaihtui 
kesken vuotta kuntavaalien jälkeen ke-
sällä. Nuorisovaltuustovaalit käytiin puo-
lestaan syksyllä. Uusi lautakunta päätti 
loppuvuodesta uudet painopisteet tule-
valle kaudelleen. 

Seinättömässä pajatoiminnassa kehitet-
tiin malli, jossa nuorisopalvelujen eri työ-
muotoihin otetaan nuoria säännöllisesti 
ja systemaattisesti työkokeiluun tms. 
toimenpiteeseen. Seinätön pajatoiminta 
muuttui työllisyyden kuntakokeiluprojek-
tiksi elokuussa. Kokeilussa nuorisopal-
veluissa oli 446 nuorta.

Nuorten palveluja toteuttavat Turussa 
nuorisopalvelujen koulutetut ammatti-
laiset sekä monipuolinen järjestökenttä 
ja yhteistyökumppanit. Olemme nuoria 
varten ja haluamme, että nuorten on 
hyvä olla ja elää Turussa, nyt ja tulevai-
suudessa. 
 
Annina Lehtiö-Vainio
Nuorisopalvelujohtaja

ANNIINA LEHTIÖ-VAINIO   
KUVA: HEIDI PYHÄLAHTI
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NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

 UUSI NUORISOLAUTAKUNTA 
aloitti kautensa innolla vuoden 2017 
puolivälissä. Loppuvuodesta kokoon-
nuimme tulevaisuusseminaariin pohti-
maan strategisia painopisteitä vuoteen 
2021 asti. Kuulimme johdannoksi muun 
muassa Sitran koostaman esityksen 
nuorten toiveista ja peloista. Ne viestivät 
samaa kuin nuorisobarometrit viime vuo-
silta: valtaosalla nuorista menee hyvin, 
mutta toisaalta on suuri joukko nuoria, 
joille ongelmat kasaantuvat. Omaan tu-
levaisuuteen esimerkiksi kouluttautumi-
sen kautta luotetaan, mutta luottamus 
valtioihin ja niiden kykyyn ratkaista suuria 
globaaleja kysymyksiä ei luoteta. Mieles-
täni nuorisotyön yksi tärkeä tavoite on 
tulevaisuustoivon luominen. Kenenkään 
tausta ei saa ikinä määrittää sitä, mitä 
hänestä voi tulla. 

ENSIMMÄISEKSI PAINOPISTEEKSI 
lautakunta valitsi yhdenvertaisuuden 
edistämisen ja eriarvoisuuden vähen-
tämisen. Nuorisotyön avulla haluamme 
tarjota jokaiselle nuorelle jotain sellaista, 
jota heidän elämänpiirinsä ei välttämättä 
muuten tarjoaisi. Se voi olla esimerkiksi 
harrastus tai kesätyöseteli. Toiseksi ha-
luamme ymmärtää digitalisaation osana 
nuorten elämää. Vaikka nuorisotyö tulee 
tekniikan osalta auttamatta aina hieman 

Tulevaisuustoivoa 
nuorille

nuoria jäljessä, emme anna sen häiritä,  
vaan pyrimme olemaan läsnä myös digi-
taalisessa maailmassa. 

KOLMANTENA HALUAMME tukea 
kestävää hyvinvointia. Se tarkoittaa en-
nen kaikkea ennaltaehkäiseviä toimia ja 
kokonaisvaltaista otetta. Kestävä sana-
na viittaa myös kestävään kehitykseen. 
Osa nuorten hyvinvointia on tiedot ja 
taidot, joilla he voivat toimia oman ym-
päristönsä hyvinvoinnin suhteen kestä-
västi. Neljäntenä on osallisuus ja usko 
omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Monella 
nuorella olisi halua vaikuttaa, mutta vai-
kutusmahdollisuudet koetaan heikoiksi. 
Esimerkiksi osallistavan budjetoinnin 
avulla voidaan edistää aktiiviseen kansa-
laisuuteen kasvamista.

VIIDENNEKSI PAINOPISTEEKSI 
lautakunta valitsi kansainvälisyyden ja 
siihen liittyvän avarakatseisuuden sekä 
moninaisuuden vaalimisen. Kansainväli-
syys ja eri kulttuurien tuntemus voidaan 
nähdä tärkeänä tulevaisuustaitona, jota 
on mahdollista oppia nuorisotyön kaut-
ta. Haluamme myös, että jokainen nuori 
saa olla sellainen kuin on. Ei ole tarvet-
ta muuttaa ketään tai pakottaa yhteen 
muottiin. Nuoruus on hienoa aikaa löy-
tää omat intohimonsa!

TOIVOMME, että valitut painopisteet 
saadaan mahdollisimman hyvin jalkau-
tettua nuorisotyön arkeen ja näin näky-
mään turkulaisille nuorille. Nuorisolau-
takunta on tulevaisuuslautakunta, joka 
rakentaa aktiivista, eteenpäin katsovaa 
ja mahdollisimman hyvinvoivaa sukupol-
vea tulevaisuuden Turulle. 

Janika Takatalo
Nuorisolautakunnan puheenjohtaja

Nuorisolautakunnan painopisteet lautakuntakaudelle 2017–2021 nosta-
vat esiin nuorelle sukupolvelle tärkeitä arvoja ja tavoittelevat sitä, että 
jokainen nuori voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

JANIKA TAKATALO  
KUVA: VEIKKA PARTANEN / V. PARTANEN

PHOTOGRAPHY

NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET

Nuorisolautakunnan 
avustukset 2017

 NUORISOLAUTAKUNTA ON TEH-
NYT kahdeksan (8) nuorisojärjestön kans-
sa kumppanuussopimuksen. Nuorisojär-
jestöjen kanssa tehtävällä sopimuksella 
tavoitellaan, että nuorisolautakunta vahvis-
taa järjestön nuorisotoiminnan pitkäjäntei-
syyttä sekä nuorisotoiminnan kehittymistä 
laadullisesti ja määrällisesti. Järjestön ta-
voitteet ja toiminta ovat yhdensuuntaisia 
nuorisotoimen strategisen palvelusopi-
muksen kehittämistoimenpiteiden ja nuori-
solautakunnan toiminta-ajatuksen kanssa. 
Sopimuspohjaista avustusta jaettiin yh-
teensä 144 700 euroa.

Toiminta-avustusta myönnettiin turkulais-
ten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastet-
tavien aluejärjestöjen sääntömääräisen ja 
toimintasuunnitelman mukaisen yleisen 
nuorisotoiminnan toteuttamiseen yhteen-
sä 35:lle eri yhdistykselle kaikkiaan 143 
300 euroa. Näistä 7 oli poliittisia nuoriso-
järjestöjä, 12 partiotoimintaa harrastavaa 
yhdistystä ja 16 erilaista harrastustoimin-
taa järjestävää nuorisoyhdistystä.

Projektiavustuksia myönnettiin kaksi ker-
taa vuoden aikana yhteensä 22 000 eu-
roa.  Tämä avustus on tarkoitettu nuorten 
itsensä järjestämän nuorisotoiminnan ja 

nuorten vapaiden toimintaryhmien talou-
delliseen tukemiseen. Alkuvuoden projek-
tiavustuksia myönnettiin 29:lle eri toimijalle 
ja loppuvuonna 29:lle. Projektiavustuksia 
myönnettiin mm. leiri- ja retkitoimintaan, 
kurssi- ja kerhotoimintaan, tapahtumien 
järjestämiseen, koulutuksiin ja kansainvä-
liseen toimintaan.

22 000 €

Sopimuspohjainen avustus (8 kpl)

Toiminta-avustus (35 kpl)

Projektiavustus  2 x vuosi  (29/29 kpl)

144 700 €

143 300 €

Turun Nuoret Kotkat ry 25 000 €

Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – 
Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry

28 000 €

Turun Sosialidemokraattiset Nuoret ry 20 000 €

Turun 4H -yhdistys ry 13 000 €

Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo ry 38 000 €

Nuorten Muslimien Foorumi ry 7 000 €

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry 4 500 €

ABC Nuorisotoiminta ry 9 200 €

Yhteensä 144 700 €

Nuorisolautakunta jakoi avustuksia nuorisotoiminnan tukemiseen vuo-
delle 2017 yhteensä 310 000 euroa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 115 ja 
avustuksia myönnettiin 101 eri taholle.
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Kansainvälisen ja  
monikulttuurisen toiminnan 
vauhdikas vuosi

MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS

 PIETARIN NUORISOPOLITIIKAN 
ja kansalaisjärjestö yhteistyökomitea vie-
raili Turun nuorten palveluissa 27.2.–
2.3.2017. Vierailun aikana tutustuttiin 
nuorisopalveluiden toimintaan, kuten 
Seikkailupuistoon, Rock Akademiaan ja 
Vimmaan sekä keskusteltiin tulevasta 
yhteistyöstä. 

Turun nuorisopalvelujen kolmen hen-
gen delegaatio osallistui kansainväliseen 
konferenssiin Dobroforumissa Pietarissa 
9.– 12.11.2017.  

UBC-NUORISO-SEMINAARI  järjestettiin 
4.–7.4.2017 Gävlessä Ruotsissa. Semi-
naarissa oli 35 osallistujaa 8 eri maasta. 
Suomesta seminaariin osallistui kaksi 
nuorisovaltuuston edustajaa ja yksi työn-
tekijä. 

UBC-YLEISKOKOUS pidettiin 21.–
18.10.2017 Växjössä Ruotsissa.  Yleis-
kokoukseen Turun nuorisopalvelusta 
osallistui neljä nuorta ja yksi ohjaaja. 

NUORISOVAIHTO TOTEUTETTIIN 
SAKSASSA Sindelfingenissa 22.–
29.9.2017. Mukana oli Turun nuorisoval-
tuustosta 11 nuorta ja kaksi nuorisotyön-
tekijää, sekä Saksasta 25 osallistujaa. 
Nuorisovaihdon teemat olivat osallisuus, 
aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen. 

WARMING UP RELATIONS -NUORI-
SOVAIHTO toteutui Hollannissa 2017. 
Kohderyhmänä ovat 18–25-vuotiaat 
nuoret, jotka elämänvaiheestaan riip-
pumatta haluavat oppia uusia tietoja ja 

taitoja muodollisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella annettavan nuorisovaihdon 
puitteissa. Näin ne lisäävät kulttuurien 
välistä tuntemustaan ja työllistyvyyttään, 
parantaa mahdollisuuksiaan elämänhal-
linnassa ja toimia yhteiskunnassa täy-
simääräisesti ja aktiivisesti. Tärkeää on 
myös luoda ja saada uusia ystävyyssuh-
teita, jonka kautta kokea lisääntynyttä 
turvallisuuden tunnetta.

Mukana jokaisesta maasta 8 nuorta ja 2 
ohjaajaa.

BACON SLIPPERS -NUORISOVAIH-
TO ooli Kreikassa 2017. Osallistujat 
olivat 13–25-vuotiaita nuoria Suomesta 
(Turusta), Kreikasta, Makedoniasta ja 
Serbiasta. Ryhmät koostuivat siten, että 
tyttöjä ja poikia oli saman verran. Ryh-
mässä oli mm. paniikkihäiriöstä kärsiviä 
sekä huostaan otettuja nuoria. 

Suomesta nuoria osallistui 15, Kreikasta 
6, Serbiasta 8 ja Makedoniasta 8. Yh-
teensä vaihdossa oli 48 osallistujaa joista 
8 on ohjaajia.

Bacon Slippers on suomalaisten nuorten 
itse kehittämä projekti. Ryhmä on ollut 
kasassa alkuvuodesta 2015.  Ohjaa-
jat kartoittivat tarvetta muiden ohjaajien 
kanssa, jonka jälkeen tuli ilmi, että toiset 
alueet tarvitsevat enemmän kulttuuritun-
temusta häivyttääkseen ennakkoluulo-
jaan. Ohjaajat kävivät eri nuorisotaloilla 
ympäri Turkua kartoittamassa kiinnos-
tusta sekä tarvetta. Käyntien jälkeen oli 
koko ryhmä kasassa. Säännöllisten ta-
paamisten jälkeen ydinryhmä muodos-

tui ja vaihdon suunnittelu sekä ideointi 
alkoivat.

MOD ”MONINAISUUS – OIVALLUS – 
DIALOGI” -JATKOKURSSI järjestettiin 
24.–25.4.2017 Vimmassa nuorisopalve-
lujen henkilökunnalle. MOD-jatkokurssil-
la yhdenvertaisuutta tarkasteltiin erityi-
sesti yhteiskunnalliselta näkökannalta. 
Yhteiskunnan rakentumisesta edettiin 
moninaisuuteen maassamme. Tarkas-
teltiin rasismin, heteronormatiivisuuden, 
mies- ja naisvihan ilmentymiä kasvavina 
haasteina, sekä konflikteja ja valtaraken-
teita. Lisäksi jäsennettiin uudelleen mo-
ninaisuutta ja syrjintää sekä tutustuttiin 
median voimaan.  

MOD on Ruotsissa kehitelty menetelmä 
ja koulutusohjelma, joka pyrkii siihen, 
että erilaisista etnisistä, kansallisista, us-
konnollisista tai kulttuurisista taustoista 
peräisin olevat ihmiset voisivat kohdata 
toisensa ilman esteitä ja vihamielisyyttä.

ETNOFEST-TAPAHTUMA toi Varis-
suolle elämyksiä moneen makuun. Iloi-
nen ja värikäs ilmaistapahtuma Etnofest 
juhlisti kevättä Varissuolla 20.5.2017 
klo 15–19. Neljättä kertaa järjestetty Et-
nofest toi Pelttarin kentälle (Pelttarinka-
tu) monipuolista musiikkiohjelmaa sekä 
työpajoja, joissa riitti tekemistä koko 
perheelle.

Etnofestin ohjelmassa esiintyivät Hylje 
& The Divers, Mc Kajo, Aurora, Tuule-
tar sekä Adamdool x Willy. Etnofestin 
pääesiintyjä oli Varissuon nuorten bändi 
Boyat. 

Työpajoissa esittäytyivät alueen eri palve-
luiden tarjoajat. Työpajojen tarkoituksena 
oli osallistaa lapsia ja nuoria. Pajoissa 
oli mm. mahdollisuus nojatuolimatkailla 
maailmalle eri maiden perinteisiä pele-
jä tai soittimia kokeillen, osallistua elä-
vä kirjasto -menetelmään, painaa omia 
rintanappeja sekä pelata toiminnallista 
lautapeliä, jossa osallistujat saivat itse 
olla pelinappuloita. Paikalle kurvasi myös 
pop up -nuorisotalo Nuokkaribiili, jonka 
vapaa-ajanpelit olivat käytettävissä ta-
pahtuman aikana. Turun taidekolmiot 
puolestaan toivat paikalle avoimen sei-
nän graffitimaalauksen kokeilua varten.

Työpajojen lisäksi tapahtuman aikana oli 
myynnissä etnistä ruokaa. Tapahtumas-
sa oli yli 1400 kävijää. Etnofest järjestet-
tiin Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan 
kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden, 
Tyttöjen talon, Yhdessä-yhdistys ry:n ja 
Sondip ry:n yhteistyönä.

MONIKULTTUURINEN PERHELEIRI 
järjestettiin 9.–11.6.2017 Sauvon Ahte-
lassa, ja siihen osallistui 10 perhettä vii-
destä eri kulttuurista. Leirillä vapaa-ajan 
ohjelman lisäksi oli keskustelua kasva-
tusperiaatteista eri kulttuureissa ja siitä, 
miten voimme oppia uusia kasvatustyy-
lejä eri kulttuureista. 

KOKO PERHEEN KIRJAVAA MU-
SIIKKIA -TAPAHTUMA järjesti vuonna 
2017 värikkään kattauksen musiikki- ja 
tanssiesityksiä läheltä ja kaukaa. Tapah-
tuma järjestettiin lauantaina 12.11. taide- 
ja toimintatalo Vimmassa (Aurakatu 16, 
20100 Turku). 

Tapahtuman pääesiintyjänä on Norlan. 
Lisäksi Illan aikana lavalla nähtiin Bolly-
wood-tanssia, nuorten bändi Kopenhä-
gen, afgaaninuorten tanssia ja Varissuon 
nuorten bändi Boyat.  

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Tu-
run kaupungin ja Sondip ry:n kanssa. 

ILOINEN JA VÄRIKAS ETNOFEST TOI 
ELÄMYKSIÄ VARISSUOLLE.   
KUVA: HASAN HABIB
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Starttipaja 5 vuotta

 STARTTIPAJATOIMINTA TÄYTTI 5 
VUOTTA syksyllä 2017. Toimintaa juhlis-
tettiin avoimilla ovilla, ja nuoret valmisteli-
vat ja suunnittelivat avoimien ovien kah-
vituksen osana Marttojen Arki sujuvaksi 
-kurssia. Yhteensä avoimissa ovissa kävi 
n. 60 henkilöä yhteistyötahoilta kaupun-
gilta ja Varsinais-Suomesta. Lisäksi ny-
kyisille ja entisille starttipajan nuorille jär-
jestettiin omat viisivuotissynttärit iltapajan 
yhteydessä. Iltapajaan osallistui tavallista 
useampi starttipajalla jossain vaiheessa 
ollut nuori.

TUKEA ELÄMÄNHALLINTAAN

Vuonna 2017 Starttipajalla kokeiltiin 
uutena toimintamuotona Sateenkaari-
ryhmää entisille ja nykyisille pajanuorille, 
jotka kokevat kuuluvansa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin, sekä heille, 
jotka vielä pohtivat omaa identiteettiään. 

Sateenkaariryhmän keskeinen tavoite oli 
tarjota nuorille mahdollisuus kokemus-
ten jakamiseen ja vertaistukeen, sekä 
tarjota tilaa olla oma itsensä ilman ulko-
puolisia paineita tai ennakkoasenteita. 
Taustalla oli ajatus itsensä hyväksymi-
sen tukemisesta, joka osaltaan vahvasti 
vaikuttaa yksilön mielen hyvinvointiin ja 

sitä kautta toimintakykyyn. Tavoitteena 
oli myös tutustua muihin tukitahoihin, 
palveluihin sekä lainsäädäntöön. Nuoret 
kokivat tämän kaltaisen ryhmän hyvänä 
vertaistukena ja toiminta jatkuu edelleen. 

Lisäksi starttipajalla uutena osallistettiin 
nuoria starttipajan vuosikellon suunnit-
teluun pitämällä kaksi kehittämispäivää, 
joissa nuoret saivat antaa palautetta 
toiminnasta ja ehdottaa, minkälaista toi-
mintaa he pajalle kaipaavat.  

Vimma täynnä  
toimintaa

 VIMMAN OSALTA KÄVIJÄMÄÄRÄ 
noudatteli pääpiirteittäin aikaisempien 
vuosien tasoa. Vimman taidepajojen toi-
minnantäyteinen vuosi päättyi Suo-
mi100-kynttiläpajoihin. Kaikki valmista-
van opetuksen luokat kävivät työpajassa 
tekemässä Itsenäisyyspäivän kynttilät 
(oppilaita 116 ja opettajia ja avustajia n. 
20). Oppilaille tarjoiltiin myös perinteisiä 
suomalaisia joulunmakuja glögin ja pipa-
rin muodossa.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. tarjottiin Suo-
mi100-kakkukahvit ja järjestettiin maksu-

ton, kaikille avoin Suomi100-kynttiläpaja. 
Tapahtuma keräsi n.100 osallistujaa. 
Vimman muissa Avoimissa joulupajoissa 
(kynttiläpaja, lahjapaperit ja kortit -paja, 
paperitähdet ja himmelit -paja, sytyke-
ruusupaja sekä kynttilöiden värjäyspaja)  
kävi n. 400 kävijää.
 
2017 Vimma oli täynnä toimintaa ja ta-
pahtumia, jotka ansaitsevat maininnan. 
Erityisesti Vimman taidepajojen toiminta, 
Präkäämö, avoimet pajat ja koululaisryh-
mätyöpajat ovat saavuttaneet valtavan 
suosion. 

LUOVUUSKASVATUS: Harrasteko-
keiluja nuorisotaloilla järjestettiin sekä 
Taikalampun että nuorisopalveluiden 
tuottamana palveluna. Eri nuorisotaloilla 
järjestettiin mm. kädentaito-, kännykkä-
kuvaus-, rap-, DJ-, sirkus- ja graffitiko-
keiluja, joissa nuoret pääsivät tutustu-
maan erilasiin harrastusmahdollisuuksiin 
itse tekemällä ja kokemalla. 

VIMMA

KANKAANPAINANTAA VIMMAN TAI-
DEPAJASSA.  
KUVA: MINNA SUHONEN
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#Päättäjäiset
-koulunpäätöstapahtuma 
nuorille 

TAPAHTUMAT

  KOLMATTA KERTAA KUPITTAAN 
urheiluhallissa järjestetty, Turun nuoriso-
palveluiden koordinoima #Päättäjäiset-
tapahtuma oli jälleen hieman viimevuo-
tista tapahtumaa laajempi. Turun 
kaupungin koko vapaa-aikatoimiala oli 
mukana palvelutarjonnallaan, ja sen li-
säksi esillä oli 28 muuta toimijaa, jotka 
tavalla tai toisella kohtaavat 13–16-vuoti-
aita nuoria.

Messumainen tapahtuma jakoi hyöty-
tietoa nuoria koskettavista asioista ja 
joka pisteellä oli myös tekemistä. Uu-
sia lajikokeiluja, mm. kuplafutis, digi-
graffitti, katukoris ja capoeira, oli myös 
mukana. Opettajille oli oma opeparkki, 
jossa he saivat tietoa nuorisopalvelu-
jen ja koulujen eri yhteistyömahdolli-
suuksista ja saattoivat ehdottaa myös 
uusia yhteistyökuvioita. Tapahtuman 
ideana oli olla erilainen ja hauska kou-
lupäivä kevään viimeisillä kouluviikoilla. 

Nuorille monenlaista tekemistä ja 
opettajille tuttu opeparkki
Kaikissa esittelypisteissä oli jos jonkin-
laista toimintaa ja nuoret saivat liikkua 
alueella vapaasti. Pomppupatja oli sekin 
käytössä koko päivän. 

Kaikille Turun yläkoululaisille suunnattu #Päättäjäiset-koulunpäätösta-
pahtuma 23.5. kattoi Kupittaan hallin täydeltä hupia ja hyötytietoa sekä 
monenlaista toimintaa nuorille. Messumaiseen tapahtumaan oli ennalta 
ilmoittautunut noin 1600 nuorta opettajineen.

Kauppakeskus Hansan  
pop up -nuorisotila

 NUORET ERI PUOLILTA TURKUA 
TULEVAT tapaamaan kavereita keskus-
taan, vaihtavat bussia täällä tai jäävät 
keskustaan oleskelemaan, jos käyvät jo-
tain alueen koulua. Palautteissa on nähty 
tärkeänä, että keskustassa on taide- ja 
toimintatalo Vimman toimintojen lisäksi 
perinteisempi nuokkari oleskelutiloineen, 
biljardeineen, pelikoneineen ja teemail-
toineen.
 
Yhteistyön tarkoituksena ja tavoitteena 
oli kauppakeskuksen käytävien ja jär-
jestyksenvalvojien työn rauhoittaminen 
entisestään sekä turvallisuudentunteen 
lisääminen. Toisaalta tarkoituksena oli-

mahdollistaa nuorten kohtaamisia, tar-
jota heille mahdollisuus tulla kuulluksi ja 
löytää mielekästä tekemistä.

Pop up -nuokkari sai vuoden 2018 
alussa uuden tilan Hansakorttelista, nyt 
Hansan K-marketia vastapäätä. Kau-
punginjohtaja Minna Arve oli avaamas-
sa tilan.

– On tärkeää, että nuoret kokevat olonsa 
tervetulleiksi myös keskustassa ja löytä-
vät sieltä oleilun sijaan mielekästä teke-
mistä ja kavereita. Tarve virikkeellisille 
tiloille, joissa voi saada uusia ystäviä ja 
keskustella luottamuksellisesti turvallis-

ten aikuisten kanssa on entisestään kas-
vanut. On hienoa, että meillä on nuoriso-
tiloja kattavasti eri puolilla kaupunkia ja 
tällainen perinteisempi nuorisotila, sekä 
Vimma aivan ydinkeskustassa, Arve sa-
noo.

Teräsrautelan nuorisotalo
Sunnuntaina 24.9.2017 juhlittiin Teräs-
rautelan nuorisotalon 30-vuotisjuhlia. 
Ohjelmassa oli pihalla kodassa nahkatöi-
tä, sisällä huovutusta, kynän tuunausta, 
bofferipaja ja keppihevosrata. Kakku- ja 
kahvitarjoilu.  Kävijöitä oli yhteensä sun-
nuntaina 150.

 

Vuonna 2017 kauppakeskus Hansan pop up -nuorisotila on ollut nuorille avoinna 19.4.2017 lähtien keskiviik-
koisin ja perjantaisin (tätä aikaisemmin auki ainoastaan perjantaisin), sekä kesäkuussa ja elokuussa kaksi en-
simmäistä viikkoa maanantaista perjantaihin. Yhteistyö Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n (Turun 
NMKY) kanssa aloitettiin 18.9.2017, jonka myötä pop up -nuorisotila laajensi aukioloaikojaan maanantaista 
perjantaihin. Aukioloaikojen laajennus entisestään oli sekä nuorten että Hansakorttelin vartijoiden toive.

NUORISOTALOT

•	 Helsingin diakonissalaitos, VAMOS
•	 Turun kaupunginkirjasto
•	 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
•	 Hyvinvointiala lääkinnällinen kuntoutus
•	 Turun 4H-yhdistys
•	 Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
•	 Turun NMKY
•	 Raide ry
•	 Hoodi – Halisten nuorisotila
•	 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
•	 RKP-nuoret
•	 SuperPark
•	 Kokoomusnuoret
•	 Turun Seudun Seta ry
•	 Mannerheimin Lastensuojeluliitto
•	 Ankkuri-tiimi / Poliisi
•	 TPS Juniorijääkiekko
•	 Liikkuva koulu
•	 Mihi-piste
•	 Turun tyttöjen talo
•	 Turun nuorisovaltuusto
•	 Åbo Svenska församling
•	 Luckan
•	 IFK Åbo
•	 Turku Fighting Center
•	 Grupo Capusso (Capoeira)
•	 Båltsit (kuplafutis)
•	 Kupittaan keilahalli

Kaikki näytteilleasettajat
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E-PELIT

E-sportsin Turku Game  
Academy avasi ovensa  
Jyrkkälässä
Turku Game Academyn virallisia 
avajaisia vietettiin 28.5. erityisesti 
elektroniseen urheiluun suunnitel-
lussa pelisalissa. TGA:n ideana on 
tarjota nuorisotyöllinen alusta ta-
voitteelliselle pelaamiselle.

  TURUN KAUPUNGIN NUORISO-
PALVELUIDEN Turku Game Academy 
(TGA) sai alkunsa 2016 alkuvuodesta 
Pelittääkö?-kerhosta. Nopeassa tahdis-
sa se on saanut uusia pelaajia ja vuonna 
2017 TGA:ssa on kuusi joukkuetta: kak-
si kilpailevaa joukkuetta Counter Strike: 
Global Offensive- eli CS:GO-videopelis-
sä (K16), yksi kilpaileva ja yksi harrasta-
jajoukkue League of Legends- eli LoL-
pelissä (K13) sekä yksi kilpaileva ja yksi 
harrastajajoukkue Overwatch-pelissä 
(K12).

TGA:n CS:GO-pelin kilpajoukkueista 
molemmissa kaikki pelaajat ovat global 
elite -tasolla, johon kuuluu noin prosentti 
maailman kaikista pelaajista.

– Kun meillä oli viimeksi rekry joukkueisiin, 
saimme yli 200 hakemusta. Valinnois-
sa on ajatuksena aina saada kuhunkin 
joukkueeseen samantasoisia pelaajia, 
jotta mielekkyys pelaamisessa säilyy. 
Myös elämäntilannetta ja mahdollisuutta 
sitoutua tavoitteelliseen pelaamiseen ar-
vioidaan, TGA:ssa ohjaajana työskente-
levä nuorisotyöntekijä Tanja Kuokkanen 
Turun nuorisopalveluista kertoo.

TGA järjesti tasaisesti try out -tilaisuuk-
sia ja pop up-pelitapahtumia, oli mukana 
LAN-tapahtumissa ja järjestämässä niitä 
sekä osallistui aktiivisesti eri turnauksiin 
ja Assemblyihin.

Ergonominen tila ja monipuolista 
valmennusta
E-sports, elektroninen urheilu, on mo-
nilta osin verrattavissa ammattilaisurhei-
luun, kun sitä pelataan korkealla tasolla 
tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Valmen-
nus pitää sisällään paitsi pelaamista, 
myös fyysiset kuntoiluohjelmat, ruokava-
liot ja palauttavaa harjoittelua.

– Ohjaajavetoisia lähitreenejä on kerran 
viikossa, jolloin treeniin kuuluu liikuntaa 
ja ryhmäyttäviä toimintoja pelaamisen 
lisäksi. Pari kertaa viikossa on yhteiset 
etätreenit, joiden lisäksi pelaajat treenaa-
vat vielä itsenäisesti, Kuokkanen sanoo.
Elektronisessa urheilussa valmennus toi-
mii usein vapaaehtoisvoimin – pelimaail-
massa entiset kilpapelaajat alkavat usein 
valmentaa uutta polvea kilpapelaajia. 
TGA:lla on käytössään myös treenikaa-
vakkeet, jotka täytetään kustakin harjoit-
telusta. Näin myös jokaisesta etätree-
nistä saadaan tärkeää tietoa siitä, missä 
onnistuttiin ja missä ei.

TGA:n peliluola on täysin ergonominen 
istuinten, pöytien ja näppäimistöjen 
osalta. Suurten pelinäyttöjen taajuus 
on myös pelaamiseen ihanteellinen 144 
hertziä. Pelihiiriä on tilassa, mutta kilpa-
joukkueiden pelaajat käyttävät yleensä 
omia hiiriään.
 

TURKU GAME ACADEMYN PELISALI 
TARJOAA TILAN TAVOITTEELLISELLE 
PELAAMISELLE.  
KUVA: TANJA KUOKANEN

Yhteistyöllä ennennäkemätön 
e-urheilun pelitapahtuma 

  TURKULAINEN PELIALAN YRI-
TYS Grail Group järjesti syyslomaviikolla 
hallitason pelitapahtuman Gatorade 
Centerissä Turun Artukaisissa. LAN-ta-
pahtuman ja korkeatasoisten kilpapeli-
turnausten lisäksi tapahtumassa oli mo-
nipuolista lavaohjelmaa, suosittuja 
tubettajia ja Jimm’s PC-storen messu-
alue. Tämän lisäksi tapahtumassa oli 
mm. strategia- ja keräilykorttipeliturna-
uksia, Turun pelitiimien esittelyjä ja VR-
pelikokeiluja (virtual reality) sekä paljon 
muuta. Myös Turun kaupungin nuoriso-
palveluiden Turku Game Academy eli 
TGA oli näkyvästi mukana.

– Yhteistyömme kaupungin kanssa lähti 
viime vuonna juuri TGA:sta. TGA:n startti 
on ollut kova juttu koko scenelle ja olim-
me mukana järjestämässä pop up -ta-
pahtumia ja pelikoulutuksia. On upeaa, 
että nyt saimme tapahtumaan koko Tu-

run kaupungin mukaan isona tukijana ja 
pääyhteistyökumppanina, iloitsee Grail 
Groupin markkinointipäällikkö Niklas 
von Schöneman.

Turussa runsaasti pelaajia ja pelin-
kehittäjiä
Turku on Suomessa elektronisen urhei-
lun ehdottomia kärkikaupunkeja ja täyn-
nä paitsi pelaajia, myös pelinkehittäjiä.

– Ilman muuta Turku lähti mukaan. Täl-
laisen yhteistyön myötä saamme olla 
maailman nopeimmin kasvavan urheilu-
lajin ydinjoukoissa mukana, markkinoin-
tipäällikkö Tomi Karjalainen Visit Turus-
ta sanoo.

– Lajin nopeasta kasvusta kertoo sekin, 
kun Turussa jo rakennuskäyttösuunnitel-
missakin huomioidaan e-urheilu. Tästä ei 
vain voi jäädä ulkopuolelle.

Syksyllä nähtiin Turussa ensimmäistä kertaa kansainvälisen kokoluokan 
elektronisen urheilun pelitapahtuma, kun pelifestivaali Grail Quest täytti 
Gatorade Centerin. E-urheilu kasvaa sekä harrastaja- että tapahtuma-
määrissä räjähdysmäisesti.

Yhteistyö sinetöityi siinä vaiheessa, kun 
GG sai Suomen elektronisen urheilun 
liitolta SEUL:ta oikeudet järjestää tapah-
tumassa e-urheilun suomenmestaruus-
kisat peräti kuudesta eri lajista.

Aikomuksena luoda vuosittainen 
alan suurtapahtuma 
Jo alun perin kovana tavoitteena oli 
saada paikalle 650 konepaikallista LAN-
vierasta ja tuplasti tämän verran muita 
osallistujia ja katsojia. Paikalla oli noin 
1800 kävijää. 

– Yleensä pelitapahtumat eivät tarjoa 
katsojalle paljonkaan, mutta me halu-
simme, että katsomossakin voi viihtyä 
koko päivän. Lavaohjelma, messualue, 
pelikokeilut, vierailijat ja lautapelit viihdyt-
tivät satunnaistakin vierasta. Tapahtuma 
oli konseptina täysin omanlaisensa, ja 
siitä on tarkoitus tulla vuosittainen pe-
lialan merkkipaalu Turussa. 

GRAIL QUEST-TAPAHTUMASTA HA-
LUTAAN SUURTAPAHTUMA.  
KUVA: AINO SIPPOLA
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Vuoden 2017 tilastot

TILASTOT

 TURUN NUORISOVALTUUSTON 
tammikuussa 2016 alkaneen kaksivuoti-
sen toimikauden toinen vuosi sujui toi-
mintasuunnitelman mukaisesti osallistu-
misen ja vaikuttamisen merkeissä. 
Nuorisovaltuusto kokoontui vuonna 
2017 kymmenen kertaa sekä osallistui 
erilaisiin tapahtumiin, verkostoihin ja työ-
ryhmätapaamisiin. 

Maaliskuun kokouksessa nuorisoval-
tuusto jakoi 10 000 euroa hankerahaa 
nuorten ideoimille hankkeille. Elokuussa  
järjestettiin yhteistyössä Turun Kirjakah-
vilan ja Turun elokuvakerhon kanssa jo 
kolmatta kertaa ulkoilmaelokuvanäytös, 
joka veti Brinkkalan pihan täyteen katso-
jia. Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden 
kunniaksi esitettiin suomalainen lasten-
elokuvaklassikko Heinähattu ja Vilttitos-
su, jonka ohjaaja Kaisa Rastimo avasi 
tapahtuman. 

Syyskuussa 10.–15.9. yhdeksän nuo-
risovaltuuston nuorta edusti Suomea 
vaikuttajaryhmien European Youth Con-
sensus Summit -tapaamisessa Tanskan 
Århusissa. Marraskuussa 2017 järjestet-
tiin nuorisovaltuustovaalit, joissa valittiin 
nuorisovaltuustoon 25 jäsentä ja 18 va-
rajäsentä kaudelle 2018–19. 

Turun nuorisovaltuuston 
toiminta jatkui  
aktiivisena

NUORISOVALTUUSTON VUOSI

TURUN NUORISOVALTUUSTO  
2016-2017 
KUVA: MINNA SUHONEN

 
 

Henkilöstökulut 47,0 %

Palvelujen ostot 15,0 %

Aineet ja tarvikkeet 6,2 %

Avustukset 5,0 %

Muut toimintakulut 26,7 %

 
 

Maksutuotot  35,2%

Tuet ja avustukset 54,6 %

Vuokratuotot 3,0 %

Muut toimintatuotot 0,5 %

Myyntituotot 6,6%

Toimintakulut yhteensä 8 974 412€

Toimintatuotot yhteensä 1 174 600€

1. Käyntikerrat kaikissa nuorisopalvelujen toimipisteissä    1. 886 117
2. Käyntikerrat Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa   2. 3930
3. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo (nuorisotilat)   3. 4,59 (asteikolla 1–5)
4. Käyntikerrat leirialueilla  ......................      4. 32 384 
5. Nuorten työpaja Fendarin ja Starttipajan yksilöllistä 
    tuki- ja ohjauspalvelua saaneet nuoret     5. 126
6. Etsivän nuorisotyön tavoittamat yksittäiset nuoret                                        6. 365 
(sis. nuorisopalvelujen Komppi, V-S Sininauhan Polku ry, 
Ungdoms Verkstaden Troja ja Nuorisoasema)

Nuorisopalvelut 2017

1. Nuoren oman kokemuksen mukaan uusia kavereita sai 565 yksittäistä nuorta. 
2. Nuoren oman kokemuksen mukaan keinoja/taitoja hankkia uusia kavereita sai 420 yksittäistä nuorta.

Tekemällä oppiminen -yksikkö 2017

 Henkilöstökulut 47,0 %
 Palvelujen ostot 15,0 %
 Aineet ja tarvikkeet 6,2 %
 Avustukset 5,0 %
 Muut toimintakulut 26,7 %

 Maksutuotot 35,2 %
 Tuet ja avustukset 54,6 %
 Vuokratuotot 3,0 %
 Muut toimintatuotot 0,5 %
 Myyntituotot 6,6 %

2017 TOIMINTATUOTOT

2017 TOIMINTAKULUT



TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT
nuorisopalvelut@turku.fi

www.turku.fi/nuoretNuoret


