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Turun kaupunki on tehnyt nuo-
risotyötä jo vuodesta 1946,   
ensin lastensuojelulautakun-

nan alaisena nuorisotyötoimikuntana 
ja vuodesta 1956 alkaen itsenäisenä 
lautakuntana. Tärkeinä kumppaneina 
läpi vuosikymmenten ovat rinnallamme 
kulkeneet nuorisojärjestöt. Turussa on 
ollut kaukaa viisaat päättäjät, jotka ovat 
olleet edelläkävijöitä: nuorisotyötä on 
tehty katkeamatta jo heti sodan jälkeen, 
vuosikymmeniä ennen kuin nuorisotyölaki 
astui voimaan. Meillä nuorisopalveluissa 
on kunnia jatkaa tätä työtä turkulaisten 
nuorten hyväksi.

TURUN ASUKKAISTA KOLMANNES 
ON NUORIA. Yksi juhlavuoden tavoit-
teista oli tehdä Turusta nuortennäköinen 
kaupunki. Nuoruus saa näkyä ja kuulua 
kaupungin sykkeessä. Kaupunkikuvaa 
elävöitettiin muun muassa pop up –toi-
minnalla – siirrettävillä taidekonteilla ja 
näyttävillä muraaleilla, seinämaalauksilla, 
joista teetettiin upea video.

JUHLAVUONNA HALUSIMME tuoda 
nuorisotyötä ja sen merkityksellisyyttä 
esille. Tätä tavoitetta toteutimme mm. 
avoimilla ovilla nuorisopalveluiden toi-
mistolla, Turun päivänä kaupungintalolla 
ja Vimmassa, juhlaseminaarilla yhteis-
työkumppaneille ja päättäjille, entisten ja 
nykyisten nuorisolautakunnan jäsenten 
tapaamisella ja nuorisovaltuuston juhla-
gaalalla sekä viestimällä nuorisotyöstä 

ja monipuolisesta toiminnastamme 
aktiivisesti eri viestintäkanavissa. Nuoret 
otettiin mukaan viestintään: vuoden 
aikana julkaistiin yli 60 nuorten tekemää 
Youtube-videota, joissa esiteltiin eri toi-
mipisteitämme ja niiden toimintaa.

UUTENA TOIMINTAMUOTONA 
KEHITETTIIN Turku Game Academy, 
jossa nuoria valmennetaan elektronises-
sa urheilussa. Loppuvuodesta Hansa-
kortteliin avattiin perjantai-illoiksi pop up 
-nuorisotila ja Halisiin saatiin nuoriso-
lautakunnan päätöksellä kauan kaivattu 
nuorisotila. 

ASIAKASKYSELYJEN MUKAAN nuo-
ret ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme. 
Parhaan arvosanan sai ystävällinen hen-
kilökunta. Koulutettu henkilöstö onkin 
suurin voimavaramme.
Ammatillinen nuorisotyö on nuorten 
kohtaamista, läsnäoloa, kasvatusta, kas-
vamisen, oppimisen ja elämänhallinnan 
tukea, yhdessäoloa, ohjausta, toivon he-
rättämistä, mahdollistamista, itsetunnon 
kasvattamista, ilon tuottamista, aktiivi-
seen elämään kannustamista.
Ja paljon muuta. Nuorisotilat tarjoavat 
aktiivisuuden lisäksi nuorille paikan, 
jossa voi rentoutua, tavata kavereita ja 
olla oma itsensä, ilman vaatimuksia. 

HALUAMME ANTAA JOKAISELLE 
NUORELLE mahdollisuuden kasvaa 
unelmiaan kohti. 

Juhlavuosi jäi taakse, mutta arki nuor-
ten parissa jatkuu. Nuorisopalveluja 
kehitetään jatkuvasti, yhdessä nuorten 
kanssa.
Jatkossa nuoret pääsevät yhä enem-
män mukaan myös toimintamme bud-
jetointiin.

Annina Lehtiö-Vainio
nuorisopalvelujohtaja

ANNINA LEHTIÖ-VAINIO

KUVA: HEIDI PYHÄLAHTI

”Kiitos! 
Asiakaskyselyjen mukaan nuoret ovat

erittäin tyytyväisiä palveluihimme.
Parhaan arvosanan sai ystävällinen ja

osaava henkilökunta. Koulutettu henkilöstö
onkin suurin voimavaramme.” 

 Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio

 

 

 

                     

Nuorisotyön
juhlavuoden huumaa
70 vuotta nuorisotyötä Turussa -juhlavuoden kunniaksi järjestimme pitkin
vuotta monipuolista toimintaa ja tapahtumia. Aktiivisella viestinnällä toimme
nuorisotyön merkitystä ja monipuolisuutta tutuksi.
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NUORISOLAUTAKUNNAN TOI-
MINTAKAUSI 2012–2017 jakaantui 
kahden puheenjohtajan, ensin Matti 
Niskasen ja puolessa välissä kautta alle-
kirjoittaneen, Muhis Azizin kausille.

Koko toimintakautta leimasi kau-
pungin haastava taloustilanne, joka 
pakotti myös nuorisotoimen tekemään 
säästöjä paitsi budjetissa myös henkilö-
työvuosissa.

TÄSTÄ HUOLIMATTA Turun nuoriso-
toimi pystyi jatkamaan ja kehittämään 
toimintaansa – siitä kiitos kuuluu ennen 
kaikkea sitoutuneille ja ammattitaitoisille 
työntekijöille. Nuorisotyön arvo ja mer-
kitys ovat kasvaneet kaupungissamme 
ja Turun nuorisopalvelut tekee tärkeää, 
nuorten syrjäytymistä ehkäisevää ja ka-
veruutta lisäävää työtä.

ENSIN 2015, MUTTA UUDELLEEN 
2016 – Turun nuorisotyön 70-vuotisjuh-
lavuonna – perustettiin Hansakorttelin 
vartijoiden ehdotuksesta pop-up-nuori-
sotila Hansaan.
Aluksi toimintaa oli yhden kuukauden 
ajan kesästä, mutta lopulta toiminta 
päätettiin vakinaistaa, sillä tarve tilalle oli 
suuri.
Nuorisolautakunta päätti äänestyksen 
jälkeen myös lisätä kesätyöseteleiden 
määrän sadasta kappaleesta 125 kap-

paleeseen. Samalla toimintaa kehitettiin 
ja mukaan otettiin turkulaisia yrityksiä. 
Isona apuna tässä toimi Varsinais-Suo-
men Yrittäjät ry.

LEIRIALUEISTA NUKKUMAJOEN 
eräkämpän vuokrausta jatkettiin ja lau-
takunta teki kämpälle myös vierailun 
ensimmäistä kertaa 10 vuoteen.
Kuuvuoren nuorisotilan toiminnan siir-
tämisestä Halisiin päätettiin siitäkin ke-
vätkesällä 2016. Halisten nuorisotila oli 
yksi nuorisolautakunnan kauden pääta-
voitteista. Sen eteen tehtiin paljon töitä 
ja lautakunta kävi läpi perusteellisen 
harkinnan siirrosta. Keskeisenä peruste-
luna siirrolle oli, että Halisten asukasluku 
kasvaa ja alueella on paljon nuorisoa, 
jolle ei ole aiemmin ollut paljonkaan ak-
tiviteetteja.

ERI NUORISOJÄRJESTÖJEN 
KANSSA tehtävää kumppanuuteen 
perustuvaa toimintaa on viime vuosina 
huomattavasti lisätty. Halisten ja Hirven-
salon nuorisotilojen nuorisotoimintaa 
myös pyörittävät järjestöyhteistyökump-
panit.

VUODET NUORISOLAUTAKUNNAN 
PUHEENJOHTAJANA ovat olleet mer-
kityksellisiä ja myös henkilökohtaisella 
tasolla erittäin palkitsevia. 

Kiitos upeasta työstä nuorisolautakun-
nalle, Turun nuorisopalveluille ja yhteis-
työkumppaneille!

Muhis Azizi
Nuorisolautakunnan puheenjohtaja

NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS NUORISOLAUTAKUNTA

Kauden päätavoitteet 
saavutettu
Nuorisotyöllä on kaupungissamme suuri arvo, ja säästökuurista huolimatta nuorten 
palveluja on voitu erityisesti ammattitaitoisten ja sitoutuneiden työntekijöiden 
ansiosta jatkuvasti kehittää.

MUHIS AZIZI

KUVA: TUOMO MANNINEN

Nuorisolautakunta 2016
JÄSENET:                                                                                           VARAJÄSENET:
Muhis Azizi, pj. (Kok.)...........................................................................Joel Salonen (Kok.), 11.4.2016 alk. Santeri Vuori (Kok.)
Petra Peltonen, varapj. (SDP)...............................................................Jutta Valkama (SDP)
Matti Niskanen (Kok.)...........................................................................Anton Koponen (Kok.)
Jutta Wirén (Kok.)................................................................................Veronica Varjonen (Kok.)
Miira Raiskila (Kok.)..............................................................................Veera Löthman (Kok.)
Kati Saarinen (SDP)..............................................................................Artturi Jyrkkänen (SDP)
Oussama Yousfi (SDP).........................................................................Sameli Valkama (SDP)
Mirjami Asikainen (Vihr.)........................................................................Heidi Sanevuori (Vihr.)
Samuli Shintami (Vihr.)..........................................................................Amro el-Khatib (Vihr.)
Anna Mäkipää (Vas.), 14.3.2016 alk. Eva-Liisa Raekallio (Vas.).............Laura Aalto (Vas.)
Saska Heino (Vas.)...............................................................................Tuomas Polo (Vas.)
Tuomas Tähti (PS)................................................................................Pekka-Juhani Elomaa (PS)
Matilda Karlsson (RKP).........................................................................Ellen Söderlund (RKP)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA:                                         VARAJÄSEN:
Roda Hassan (Vihr.)..............................................................................Jukka Vornanen (Vihr.)

TURUN NUORISOLAUTAKUNTA 2016

TAKANA VASEMMALTA: SAMELI VALKAMA, MIRJAMI ASIKAINEN, TIINA VÄLILÄ (SIHT.), ANNINA LEHTIÖ-VAINIO (NUORISOPALVELUJOHTAJA),  MARI LAHTI, TUOMAS 

TÄHTI, TUOMAS POLO, MUHIS AZIZI (PJ), MIIRA RAISKILA JA JUTTA WIRÉN.

EDESSÄ VASEMMALTA: RODA HASSAN (KH:N EDUSTAJA), PETRA PELTONEN (VARA-PJ), MATTI NISKANEN (PJ 2013–2014), SAMULI SHINTAMI JA ANNA MÄKIPÄÄ.

KUVA: KERSTIN PAANANEN
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Nuorisolautakunnan
avustukset 2016

 NUORISOLAUTAKUNTA ON 
TEHNYT kahdeksan (8) nuoriso-
järjestön kanssa kumppanuus-
sopimuksen. Nuorisojärjestöjen 
kanssa tehtävällä sopimuksella 
tavoitellaan, että nuorisolautakunta 
vahvistaa järjestön nuorisotoiminnan 
pitkäjänteisyyttä sekä nuorisotoimin-
nan kehittymistä sekä laadullisesti 
että määrällisesti.
Järjestön tavoitteet ja toiminta ovat 
yhdensuuntaisia nuorisotoimen 
strategisen palvelusopimuksen kehit-
tämistoimenpiteiden ja nuorisolau-
takunnan toiminta-ajatuksen kanssa. 

SOPIMUSPOHJAISTA AVUSTUS-
TA jaettiin yhteensä 144 000 euroa.
Toiminta-avustusta myönnettiin 
turkulaisten nuorisoyhdistysten ja 
niihin rinnastettavien aluejärjestöjen 
sääntömääräisen ja toimintasuun-
nitelman mukaisen yleisen nuoriso-
toiminnan toteuttamiseen yhteensä 
33 eri yhdistykselle kaikkiaan 146 
500 euroa. Näistä seitsemän oli 
poliittisia nuorisojärjestöjä, kolme- 
toista partiotoimintaa harrastavia 
yhdistyksiä ja kolmetoista erilaisia 
harrastustoimintaa järjestävää nuor-
isoyhdistystä.

PROJEKTIAVUSTUKSIA MYÖN-
NETTIIN kaksi kertaa vuoden aika-
na yhteensä 21 800 euroa.  Tämä 
avustus on tarkoitettu nuorten it-
sensä järjestämän nuorisotoiminnan 
ja nuorten vapaiden toimintaryh-
mien taloudelliseen tukemiseen.
Alkuvuoden projektiavustuksia 
myönnettiin 27 eri toimijalle ja lop-
puvuonna 24:lle. Projektiavustuksia 
myönnettiin mm. leiri- ja retkitoi-
mintaan, kurssi- ja kerhotoimin-
taan, tapahtumien järjestämiseen, 
koulutuksiin ja kansainväliseen 
toimintaan.

NUORISOLAUTAKUNTA

Nuorisolautakunta jakoi avustuksia nuorisotoiminnan tukemiseen 
vuodelle 2016 yhteensä 312 300 euroa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 
97 ja avustuksia myönnettiin 92 eri taholle.

JUHLAVUOSI MEDIASSA

Nuorisotyön juhlavuosi 
näkyi ja kuului mediassa

 Turun kaupungin nuorisopalvelut 
sai runsaasti näkyvyyttä mediassa 
nuorisotyön juhlavuonna 2016.
Vuoden aikana nuorisopalveluilta 
lähti yli kuusikymmentä omaa tie-
dotetta sekä mediakutsuja, lisäksi 
nuorisopalveluiden toiminnot olivat 
mukana useissa vapaa-aikatoimi-
alan yhteistiedotteissa (muun mu-
assa kalendaaristen lomakausien ja 
juhlapyhien yhteiset tapahtumatie-
dotteet sekä esimerkiksi käyntiker-
tatiedotus). Nupa oli mukana myös 
muiden toimialojen kanssa yhteis-
työssä tehdyssä Turun kaupungin 
tapahtumamarkkinointitiedotuk-
sessa. Lisäksi nuorisopalveluilla 
on useita omia esitteitä ja se on 
keskeisesti mukana yhteisesitteissä 
(Kivakesä, Mitä tekis, Vapaalla Tu-
russa, Huvia meren rannalla).

KAIKKI TIEDOTUS TOI MEDIA-
HUOMIOTA. Nuorisopalveluiden 
omien tiedotteiden läpimenopro-
sentti mediassa oli 100, eli jokainen 
lähetetty tiedote noteerattiin vähin-
tään yhdessä mediassa, useimmi-
ten useammassa. 
Parhaimmillaan nuorisopalvelut oli 
samana päivänä kuudessa seitse-
mässä eri mediassa (pop-up-nuori-
sotila-uutisointi, juhlavuoden muraa-
lit, Turku Rock Academyn 100 000 
euron lisämäärärahan myöntäminen 

sekä päätös Halisten nuorisotilasta 
osumien kärjessä). Parhaina viikkoi-
na Turun kaupungin nuorisopalvelut 
oli mainittu viitenä eri päivänä sa-
malla viikolla eri medioissa. Myös 
muutama tubettaja nosti Turun nuor-
ten palveluita esiin kanavillaan (mm. 
Siruaurora, Siru-Liina Karlin).
Nuorisopalveluilla oli myös lehti- ja 
linja-automainontaa sekä olimme 
mukana messuilla (erityisesi Seik-
kailupuisto).

NUORISOPALVELUIDEN FACE-
BOOK-TILILLÄ oli ennen vuoden 
alkua nelisensataa tykkääjää. Määrä 
saatiin juhlavuonna nostettua pel-
kästään sisällöntuotannolla (ilman 
sivuston rahallista markkinointia) ja 
säännöllisillä postauksilla tuhanteen. 
Nuorisopalveluilla on kuitenkin hyvin 
monta erillistä tiliä, joita ylläpidetään 
suoraan nuorisotiloilta. Olemassa 
olevat tilit ovat aktiivisia ja tavoitta-
vat kohderyhmänsä erittäin hyvin. 
Tilojen some-postaukset on koh-
dennettu palvelujen käyttäjille eli 
nuorille, nupan ”virallisten” kanavien 
tiedot huoltajille ja yhteistyötahoille 
mutta myös nuorille.

TAPAHTUMAMARKKINOIN-
NISSA nuorisopalvelut alkoi 2016 
lopulla käyttää sosiaalisen me-
dian markkinointityökaluja, mikä 

osaltaan auttaa nyt sivutykkää-
jämäärien kasvettua sekä uuden 
asiakaskunnan tavoittamisessa että 
palveluiden näkyvyyden kasvatta-
misessa. Tätä suuntaa kehitetään 
edelleen vuonna 2017.
Nuorisopalveluiden Youtube-kanava 
toimi vuonna 2016 Viikon video! 
-kanavana, jolle nuoret itse tuottivat 
videoita eri taloilta ja toiminnoista. 
Vuonna 2016 avattiin myös nuoriso-
palveluiden oma Instagram-tili, jolle 
on jatkossa tarkoitus yhä enemmän 
tuottaa suoraan myös jo luontevasti 
”Instagram-aktiivisilta” nuorisotiloilta 
materiaalia. Jatkossa strategisesti 
vahvemmin suunnataan tuottamaan 
videomateriaalia suoraan Faceboo-
kiin (esimerkiksi Fb-livestriimaus 
tapahtumista) ja Instagramiin.

USEAT ERI NUORISOTILAT tuot-
tavat säännöllisesti ja aktiivisesti 
hyvää materiaalia omille sosiaa-
lisen median kanavilleen. Tätä 
nuoria kiinnostavaa ja esimerkiksi 
tapahtumista reaaliaikaista si-
sältöä on alettu jo vuonna 2016 
ja jatkossa yhä enemmän tuoda 
kootusti Turun nuorisopalvelujen 
yleisille somekanaville, joissa se 
tulee myös huoltajien, opettajien ja 
sidosryhmien tietoon. Tätä työta-
paa on tarkoitus kehittää vuonna 
2017.
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     VERKOSTOTYÖ STARTTIPAJALLA 
on aktiivista muiden Varsinais-Suomen 
pajojen kanssa. Starttiverkosto ja yk-
silövalmentajien verkosto ovat alkaneet 
kokoontua säännöllisesti.
– Myös Raision starttipajan kanssa 
kokoonnutaan kerran kuussa milloin 
ulkoilemaan, milloin ruuanlaiton merkeissä. 
Tapaamiset ovat vuorokuukausin Pan-
siossa ja Raisiossa, kertoo toiminnan-
johtaja Hannele Norkooli.
Vuonna 2016 Startin nuorten kanssa 
kokeiltiin ensimmäisen kerran leiriä 
Tippsundissa. Sen tavoitteena oli ryhmäyt-
tää ja tutustuttaa nuoret toisiinsa sekä 
antaa heille elämyksiä ja uusia kokemuk-
sia. Nuoret osallistuivat itse leirin ohjelman 
suunnitteluun. Leiri onnistui hyvin, joten 
jatkoa on luvassa tulevina vuosina. 
Startissa olisi 2016 ollut tulijoita enemmän 
kuin oli mahdollista palvelun piiriin ottaa.

Startin iltapaja
vakiinnutti paikkansa 

Iltapaja vakiinnutti paikkansa Starttipajalla. 

Nykyisten nuorten on mahdollista jäädä 
iltapajalle ja uudet nuoret voivat silloin 
tulla tutustumaan toimintaan. Myös 
vanhat starttilaiset ovat tervetulleita. 
Iltapajaa järjestetään joka toinen viikko 
tiistaisin aina kello 14–18.
– Eniten iltapajalla on käynyt vanhoja 
pajan nuoria, joille se on toiminut ikään 
kuin jatkoseurantapaikkana. Sieltä he 
voivat yhä saada tukea tutuilta hen-
kilöiltä, apua arjen haasteisiin ja vas-
tauksia mieltä askarruttaviin kysymyk-
siin, Norkooli sanoo.

Kompissa työparityö
palasi katutyöhön

Työparityö vakiintui 2016 uudelleen 
etsivään työhön katutyön myötä.  
Kompissa oli paljon henkilömuutoksia ja 
etsivien määrä väheni yhdellä kuudesta 
viiteen, kun määräaikaisen työnteki-
jän työsuhde päättyi. Etsivän työn 

kumppanit ovat Sininauha ry:n Polku, 
Ungdomsverkstaden Troja ja Nuorisoa-
sema. Polulla on kolme etsivää, Trojalla 
kaksi ja Nuoriso-asemalla yksi etsivä 
työntekijä.
– Yhteistyön kuvioita ja työparityötä 
kehiteltiin ja yhteistyötä tehtiin myös 
tarvittaessa yli organisaatiorajojen – 
yhteistyötahojen väki auttoi meitä 
esimerkiksi Vimman Olkkarissa, 
Hannele Norkooli kertoo.
Kumppanien kanssa yhteiset kehit-
tämispäivät vakiintuivat pidettäväksi 
kahdesti vuodessa. Kehittämispäivinä 
peilataan mennyttä ja suunnitellaan 
tulevaa. Myös työn rakenteet saatiin 
päivitettyä kuntoon.
Yksi työntekijöistä oli lisäksi keväällä 
2016 kutsusta Norjassa esittelemässä 
Turun etsivää nuorisotyötä. Turun malli 
sai runsaasti positiivista palautetta ja 
siellä onkin otettu oppia Turulta tehdä 
tätä työtä.

Starttipajan
ja Kompin
kuulumisia
Starttipaja verkostoitui yhä vahvemmin Varsinais-Suomen muiden pajojen kanssa. 
Myös leiritoimintaa kokeiltiin menestyksekkäästi. Tulijoita Starttiin olisi ollut vuonna 
2016 enemmän kuin palvelun piiriin voidaan ottaa.

TURUN PÄIVÄ JA VIMMA 10 VUOTTATUKEA ELÄMÄNHALLINTAAN

Juhlaa kaupungin-
talolla ja Vimman
kymppisynttäreillä
TURUN PÄIVÄÄ VIETETTIIN 2016 
teemalla Nuorisotyö Turussa 70 
vuotta.
Nuorisopalvelujen järjestämässä 
kaupungintalon tapahtumassa oli 
muun muassa valokuvanäyttely 
nuo-risotoimen menneiltä vuosikym-
meniltä, silent disco ja elävä kirjasto. 
Pihalla olivat Nuokkaribiili toimin-
toineen, Taidekolmioiden taidekontti 
sekä Seikkailupuistosta päivän 
supersuosikiksi osoittautunut polku-
autorata. Kaupungintalon avointen 
ovien päivä houkutteli paikalle tuhat-
kunta kävijää.

KAUPUNGINTALON TAPAHTU-
MAN JÄLKEEN toiminnot siirtyivät 
Nuorten taide- ja toimintatalo Vim-
maan, jossa synttäriteemana oli niin 
ikään avoimet ovet. Päivän aikana 
talossa vieraili yli 600 asiakasta. Mu-
kaan mahtui niin lapsiperheitä, nuoria 
kuin aikuisiakin osallistujia. Taloa tulivat 
juhlistamaan myös entistä opinahjoaan 
muistelemaan tulleita tyttökoululaisia ja 
Aurakadun yläasteen oppilaita.

VIMMAN KAIKKIIN ERI TOI-
MINTOIHIN oli mahdollista tutustua. 
Ensimmäisessä kerroksessa etsivien 
nuorisotyöntekijöiden Komppi ja 
perhekeskus Torin kulma pitivät 
myös ovensa auki, samoin Vimman 
4. kerroksessa oleva ruotsinkielinen 
nuorisotalo Zabadak, joka on toimi-
joista nuorin vimmalainen. Zabadakin 
toiminta Vimmassa käynnistyi tammi-
kuussa 2016.
Vimman taidepajoilla riitti kuhinaa koko 
syntymäpäiväjuhlan ajan. Tekstiilipajalla 
jokaisella oli mahdollisuus painaa oma 
Vimma-kassi. Päivän aikana pyöriteltiin 
myös onnenpyörää ja visailtiin Vimma-
tietämyksellä. Tuhansia halauksia sai 
tapahtumassa ilahduttanut jättimäinen 
Pikachu, jonka massiivinen keltainen 
olemus näkyi päivän aikana ja sen jäl-

keen laajalti sosiaalisessa mediassa. 
Päivän aikana ja pitkin iltaa Vähä-
torilla esiintyivät myös Turku Rock 
Academyn New Fashioned ja Awake 
Again sekä vielä juuri ennen ilotuli-
tusta Turun oma duo Sima. Kaikki 
vetivät runsaasti yleisöä. 

VIMMA ALOITTI 2016 ”ON THE 
ROAD”. Vimma on the road -viikon 
(VoR) tarkoituksena oli viedä nuoriso-
taloille ja kouluille tietoa Vimman mo-
nipuolisista toiminnoista ja esittäytyä 
talon 10-vuotisjuhlan kunniaksi. VoR 
vieraili Varissuon, Pansion ja Paattisten 
nuorisotiloissa sekä Nummenpakan 
koulussa. VoR ajeltiin viikolla 38.

VIERAILUJEN AIKANA OLI TAR-
JOLLA veloituksetta grillimakkaraa. 
Pari Rock Academyn nuorta bändiä 
esiintyi kierroksella akustisena. Lisäksi 
kiertueella oli mukana kädentaitopajan 
toimintaa, mukana menossa seurasi 
myös Nuokkaribiili. Kävijöitäkin riitti: 
Varissuon nuorisotilalla 200, Nummen-
pakan koululla 170, Paattisten nuoriso-
tilalla 50 ja Pansion nuorisotilalla 150.
VoR sai erittäin positiivista palautetta 
ja kiertueviikko aiotaan toteuttaa myös 
vuonna 2017.

ANINKAISTEN AMMATTIOPPILAITOKSEN KON-
DITORIALINJAN TOISEN VUODEN OPISKELIJAT 
VALMISTIVAT HERKULLISET KAKUT.
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JUHLAVUODEN MURAALIT JA RUNSAS POP-UP-TOIMINTA

tapahtumissa – Ruisrockissa nuorilla graffititaiteilijoilla oli 
hieno mahdollisuus saada taideteoksensa esille Ruisrock-
in kymmentuhatpäiselle festivaaliyleisölle. Nuorisopalvelut 
ja Ruisrock etsivät yhdessä nuoria taiteilijoita, jotka saivat 
toteuttaa työnsä festivaalialueelle tapahtuman ajaksi siir-
rettyihin taidekontteihin ammattilaisten opastuksessa.
Kontit ovat taidekolmioista poiketen ympärivuotisessa 
käytössä. Nuoret voivat varata konttien sisätiloja käyt-
töönsä veloituksetta.

Hansan pop-up-nuokkarista tuli pysyvä
Vuonna 2015 kesäkuuksi Hansakortteliin saatiin nuoriso-
tila, joka toistettiin uudessa paikassa 2016 kesäkuussa: 
nuokkari avattiin Hesburgerin entisiin tiloihin. Tilassa vieraili 
päivittäin kuutisenkymmentä nuorta ja kokonaiskävi-
jämäärä nousi yli tuhanteen.
Väliaikaisesta nuorisotilasta saatiin runsaasti positiivista 
palautetta ja nuorisopalvelut avasi Hansakorttelin tarjoamiin 
liiketiloihin pop-up-perjantainuokkarin 4. marraskuuta 2016. 
– Taide- ja toimintatalo Vimman ja ruotsinkielisen nuo-
risotilan Zabadakin rinnalle ydinkeskustaan oli selvästi 
suuri tarve perinteiselle nuorisotilalle: kesän pop-upista 
nuorilta saaduissa palautteissa oli jokaisessa toive, että 
tila Hansassa olisi pysyvä, toiminnanjohtaja Tatu Moisio 
nuorisopalveluista sanoo.
Nuorisopalvelut, Hansakortteli ja liikekeskuksen vartijat 
ovat olleet molempien kesien ja myös perjantainuok-
karista saatujen kokemusten perusteella hyvin tyytyväisiä 
yhteistyöhön.
– Oikeastaan heti edellisen tilan suljettua aloimme 
yhdessä miettiä ympärivuotista nuorisotilaa. Tämä tila 
tuntui sopivalta – nuoret viettävät paljon aikaa Kultatalon 
puolella, jossa on muun muassa Burger King ja nuorten 
suosimia liikkeitä, markkinointipäällikkö Mirva Laak-
sonen Hansakorttelista kertoo.

 Turkulaiset taiteilijat ”Osmo”, Jukka Hakanen ja 
”Level 11 crew” toteuttivat Turun nuorisotyön 70-vuo-
tisjuhlavuoden muraalit kiinteistöihin osoitteissa Luos-
tarinkatu 16, Kaskenkatu 5, Laivateollisuudenkatu 26 
ja Lemminkäisenkatu 9. Juhlavuoden muraalien lisäksi 
maalaus syntyi Ursininkatu neljään Upea16-katutai-
defestivaalien aikana. Työn toteuttivat bulgarialaiset 
Arsek & Erase, Jelio Dimitrov ja Georgi Dimitrov. Turun 
kaupungin nuorisopalvelut koordinoi kaikkien muraalien 
toteuttamisen.
Nuorisotyön 70-vuotisjuhlavuoden ja Upea16:n muraalit 
toteutettiin Turun kaupungin kaunistamisrahaston tuotois-
ta. Turkulaisilta kysyttiin vuonna 2015 ideoita kaunistamis-
kohteista ja kaupunkilaiset lähettivät lähes 200 ehdotusta 
kaupungin kaunistamiseksi. Useammassa oli toive saada 
harmaisiin seiniin eloa esimerkiksi katutai-deteoksilla.

TURUN TAIDEKOLMIOT ovat graffitista ja katutai-
teesta kiinnostuneille vapaata taidepintaa. 2016 keväällä 
taidekolmiot muuttivat muotoaan – ne ovat monikäyt-
töisiä merikontteja, joita ilmestyi Turun katukuvaan 
yhteensä seitsemän. Kaksi taidekolmioista sijoitettiin 
Samppalinnanpuistoon, kaksi Fleminginpuistoon, joka 
tunnetaan paremmin Tonttumäkenä, sekä kaksi Kun-
nallissairaalantien varrella  olevaan Sikaojanpuistoon. 
Wäinö Aaltosen museon vieressä olevaan Ekoluotoon 
sijoitettiin yksi taidekontti, joka siirrettiin syksyn saapu-
essa Veistämönaukiolle. Kontit vierailivat 2016 useissa eri 

LUONNOS: OSMO HAKANEN

Turku sai viisi 
uutta muraalia
ja liikuteltavat
taidekontit
Turun nuorisotyön 70-vuotisjuhla-
vuosi toi  taidetta Turun eri alueille:
kaupunki sai viisi  uutta suurta
seinämaalausta. Tarpeeseen tullut 
pop-up-nuorisotila Hansa-
korttelissa vakiintui.

TAIDEKONTIT MATKASIVAT MONIIN ERI TAPAHTUMIIN KESÄLLÄ 2016. 

TÄSSÄ MAALAUS TYÖN ALLA RUISROCKISSA.

PANSION LAIVATEOLLISUUDENKADUN MAALAUKSET SYNTYIVÄT EN-

SIMMÄISINÄ. KUVASSA LUONNOKSET TULEVISTA TÖISTÄ.

URSININKADUN MAALAUS OLI OSA UPEA 16 -KATUTAIDEFESTIVAALIA.KASKENKATU 5:N MAALAUS. VASEMMALLA LUOSTARINKATU 16:N TYÖ.

HANSAN POP-UP-NUORISOTILA SAATIIN KULTATALOON MARRASKUUS-

SA. KÄVIJÖITÄ RIITTÄÄ KUHINAKSI ASTI JOKA PERJANTAI.

MURAALIKUVAT: TIIA SUORSA
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TURKU ROCK ACADEMY

 TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVE-
LUIDEN Turku Rock Academy -hanke 
koulutti vuonna 2016 yhtyeitä jo viidettä 
vuotta kohti ammattimaista musiikinteke-
mistä. 
Bändityö on koettu hyväksi osaksi nuo-
risotyötä – sen kautta tavoitetaan musii-
kista kiinnostuneita nuoria, jotka eivät 
välttämättä muuten olisi nuorisotyön pii-
rissä, sanoo toiminnanjohtaja Tomi Arvas.
– TRA auttaa nuoria musiikillisessa kehit-
tymisessä, mutta sen lisäksi se tukee nuo-
ria kaikessa elämänhallintaan liittyvässä, 
kuten esimerkiksi urasuunnitelmien 
selkiyttämisessä.

TURKU ROCK ACADEMYYN PÄÄSEE 
vain Turku Bandstand -kilpailujen kautta. 
2016 Turku Bandstand käytiin jo 20. ker-
ran. Aiemmin Turku Bandstandista on 
valittu vuosittain enintään kuusi yhtyettä, 
jotka ovat päässeet Rock Academyn 
kaksivuotiseen valmennukseen. TRA 

muutti toimintatapaansa 20. vuotisjuhla-
vuonna siten, että Rock Academyn koko 
valmennusohjelmaan pääsee vähemmän 
yhtyeitä, mutta vuoden mittaan alettiin 
tarjota useammalle yhtyeelle erillisiä kou-
lutuspaketteja. Näin useampi yhtye pääsi 
hyötymään akatemian valmennuksesta.

TRA:LLA OLI VUODEN 2016 LOPPUUN 
SAAKKA opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoitus. Turun nuorisolautakunta esitti 
Academylle 100 000 euron lisämäärära-
haa, josta 14. marraskuuta päätti 
kaupunginvaltuusto.
– Turussa rahoitus takaa sen, että toimin-
taa voidaan jatkossakin kehittää ja tehdä 
täysipainoisesti, tyytyväinen Tomi Arvas 
sanoo.

ESIINTYMISET KUULUVAT KOULUTUK-
SEEN. Ruisrock on Turku Rock Aca-
demyn ensimmäinen merkittävä yh-
teistyökumppani, jonka kanssa 2016 oli 

jo neljäs hedelmällinen yhteistyövuosi.
Ruisrock-yhteistyön kautta festivaalilla 
esiintyivät Awake Again, New Fashioned 
ja Viper Arms. Muissa Ruisrockin tilaisu-
uksissa sen lisäksi lähes 10 yhtyettä.
Toinen merkittävä festivaaliyhteistyö 
jatkui Karjurockin kanssa, jossa esiintyi 
13 Rock Academyn yhtyettä.

VUODEN 2016 AIKANA akatemian 
aktiiviryhmässä yhtyeistä olivat mukana 
Awake Again, Lemmen Kätyrit, Avacia, 
Kirosäe, Ferry Is Closed, The Community 
ja Another Wasted Night.
Tukiryhmässä tuotantotukea tarjot-
tiin tämän lisäksi yhteensä kymmenelle 
yhtyeelle.

SINGLEJULKAISU JA VIDEO tehtiin seit-
semälle yhtyeelle vuonna 2016. Klinikoita 
ja muita koulutustilaisuuksia järjestettiin 
yhteensä 17.
Ulkomaisia vierailijoita olivat Dan Reed, 
Douglas Blair, Gareth Pearson ja William 
Wells. 
Kotimaisista alan huipuista tilaisuuksia 
vetivät muun muassa Hiili Hiilesmaa, Riku 
Mattila, Mikko von Hertzen ja Ben Granfelt.

Musavideoita, singlejulkaisuja,

ammattilaisten vetämiä klinikoita...

KUVAT: MELISA DAMBERG

KURKISTUS VERSAILLEN MUSIIKKIVIDEON KUVAUKSIIN, BEHIND THE SCENES...

RUMPUKLINIKAT OVAT OLLEET SUOSITTUJA.

AWAKE AGAIN -YHTYEEN PROMO- JA MUSIIKKIVIDEON KUVAUKSISTA.

Turku Rock Academy 
soi festareilla ja sai 
lisämäärärahan

Turku Rock Academyn yhtyeet saivat runsaasti keikkoja 

vuonna 2016. Laajentunut Ruisrock-yhteistyö sekä niin ikään 

jatkoa saanut Karjurock-yhteistyö takasivat TRA:lle laajan 

näkyvyyden. Akatemian jatko turvattiin marraskuussa, kun Tu-

run kaupunki myönsi sille 100 000 euroa lisämäärärahaa.
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TERVEISIÄ NUORISOTILALTA!JUHLASEMINAARIMUISTOJA

NUORISOTYÖN 70-VUOTISJUHLA-
VUOSI jatkui lloppuvuodesta Pansion 
nuorisotilan 40-vuotissyntymäpäivillä. 
Pansion nuorisotila on monikäyttöinen 
kerhotalon, kerhokahvilan ja moottori-
hallin kokonaisuus.
Talo on otettu nykyiseen käyttöönsä 
vuonna 1976, josta saakka se on ollut 
Pansion alueen nuorten suosittu ko-
koontumis- ja harrastamispaikka.

TALON NUORTEN KESKUUDESSA 
on aina vallinnut voimakas yhteisöllisyys.
– Pansiolaiset ovat ”merkkiuskollista” 
väkeä: kerran pansiolainen, aina pansio-
lainen, naurahtaa talossa lähemmäs 40 
vuotta ohjaajana työskennellyt Tarja Oiva.
–  Kyllä meillä käy jo kolmatta sukupolvea 
samoista perheistä. Täällä myös eri-
ikäiset nuoret sopivat samoihin touhui-
hin – vaikka meillä onkin myös 
erikseen toimintaa ”pienille” ja ”isoille”, 
on pansiolaisuus se eniten nuoria yhdis-
tävä juttu, ei ikä.

Tarja Oivan rinnalla talossa ohjaajana 
työskentelevä Hanna Rosvall kokee 
samoin.
– Meillä käy 9–18-vuotiaita nuoria, 
joiden kanssa toki harrastetaan, pelail-
laan ja vaikka kokkaillaan, mutta joille 
olemme ensisijaisesti läsnä. Olemme 
aikuisia kuuntelijoita, joille voi puhua 
avoimesti kaikesta. Se on täällä meillä 
nuorisotyöntekijän tärkein rooli, Rosvall 
miettii.

Toimintaa kursseista
yönuokkareihin, retkiin ja 
“äijien päiviin”

PANSION NUORISOTILASSA ja sen 
ympäristössä on vuosikymmenten 
aikana järjestetty monipuolista toimin-
taa. 1980-luvulla järjestettiin alue-
tapahtumia ja erilaisia moottoripyörä- 
ja autonäytösajoja yhteistyössä 
moottorihallin kanssa. 1980-luvulla 
tanssikurssit ja nuorten keväänpäät-

täjäisteemabileet vakiintuivat.
1990-luvulla kevätbileiden korvaajiksi 
tulivat suositut yönuokkarit, joita jär-
jestetään tänä päivänä useissa nuoriso-
taloissa.

2010-LUVULLA TULLEITA uusia 
avoimen toiminnan muotoja Pansiossa 
ovat muun muassa teemalliset ”äijien 
päivä” ja ”tyttöjen päivä”, joissa tehdään 
nuorten toivomia juttuja. Lisäksi talon 
nuorten kanssa käydään retkillä, tapah-
tumissa ja teemapuistoissa sekä osal-
listutaan nuorisotilojen välisiin kilpailuihin 
eri lajeissa.

PANSIOSSA ON MYÖS aina tehty ak-
tiivista alueyhteistyötä eri viranomaisten 
ja kaupungin eri toimialojen kanssa. 
Tiloissa kokoontuu ja on vuosien varrella 
kokoontunut myös esimerkiksi alueen 
partiolippukuntia, Moottoripyöränuoret, 
omakoti- ja asukasyhdistykset sekä 
useita urheiluseuroja.

Loppuvuodesta 2016 Pansion nuorisotila juhlisti komeaa 40 vuoden ikäänsä. 
Juhlissa vieraili talon entisiä ja nykyisiä nuoria perheineen sekä työntekijöitä 
neljänkymmenen vuoden ajalta. Henkilökunnan mukaan nuorisotyössä vain 
työvälineet ovat muuttuneet – nuorten tarpeet ovat olleet lopulta melko 
samoja vuosikymmenestä toiseen.

Pansion nuorisotila 40 vuotta
PANSION NUORISOTILAN PÄÄRAKENNUS ON OTETTU NYKYISEEN KÄYTTÖÖNSÄ VUONNA 1976, JOSTA SAAKKA SE ON OLLUT PANSION ALUEEN 

NUORTEN SUOSITTU KOKOONTUMIS- JA HARRASTAMISPAIKKA.

KUVAT: HEIDI PYHÄLAHTI

NUORISOPALVELUJOHTAJA ANNINA LEHTIÖ-VAINIO ja 
nuorisolautakunnan puheenjohtaja Muhis Azizi vastaanottivat 
seminaarin juhlavieraat, joita saapui Vimman salin täydeltä.
Tilaisuuden juonsivat kaksikielisesti nuorisovaltuuston puheen-
johtaja Alexis Vartiainen ja niin ikään nuvalainen 
Malin Eriksson. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell avasi 
tilaisuuden.
– Korkeasta iästään huolimatta Turku on nuorekas ja dynaaminen 
kaupunki, jonka nuorisokulttuuri on sen ehdoton voimavara. 
Kaupunkimme asukkaistahan peräti kolmannes on nuoria, alle 
29-vuotiaita, hän aloitti.
Randellin jälkeen muita ajatuksia herättäviä juhlapuheita kuultiin 
niin valtiovarainministeri Petteri Orpolta kuin Georg Henrik 
Wredeltä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Seikkailupuiston Pikku sirkuksen suloiset noin yksivuotiaat sirkus-
laiset vanhempineen sekä bosnialaisten nuorten tanssiryhmä 
viihdyttivät esityksillään puheiden lomassa.

LUKUISISSA TURUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSTEHTÄ-
VISSÄ toiminut ja nuorisolautakunnassa kaudella 1997–2000 
ollut sekä lautakunnan puheenjohtajana 2000–2004 toiminut 
Petja Raaska pohti seminaarissa omaa historiaansa nuorisolau-
takunnassa:
– Nuorisolautakunta oli minulle politiikan korkeakoulu ja erikois-
tumisopinnot Turkuun, nuorisotyöhön ja poliittiseen verkostoitu-
miseen. Se oli mielekäs tapa toteuttaa kuntalaisdemokratiaa huip-
putyyppien kanssa. Ihmissuhteiden ohella käteen jäi hyvä tietämys 
alan perusteista, Petja Raaska mietti.
Hieman Raaska sanoi olevansa huolissaan nuorisotyön arvostuk-
sesta jatkuvien säästöjen puristuksessa.
– Tärkeintä on kuitenkin se inhimillinen puoli, tasaveroisten mah-
dollisuuksien luominen heille, joihin koti tai koulu eivät saa otetta, 
summasi Raaska.

VALTIOVARAINMINISTERI PETTERI ORPO SANOI 
PUHEESSAAN olevansa huolissaan, että mahdollisuuksien 
tasa-arvo ei enää samalla tapaa toteudu. Se on myös nuoriso-
työssä suuri haaste. Harrastustakuu on hieno asia, mutta se ei 
vielä riitä.
– Palveluista on jouduttu karsimaan, ja niistä karsiminen koh-
distuu hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen, Orpo myönsi.
Ministeri korosti, että Turun nuorisopalvelut tekee tasa-
arvoisten harrastusmahdollisuuksien eteen hienoa työtä. 
– Turku on Suomen nuorten pääkaupunki – pidetään se 
sellaisena.

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma 
sai 27. lokakuuta erityisiä vieraita: nuo-
risotyön 70-vuotisjuhlavuoden seminaari 
kutsui paikalle eri yhteistyökumppanei-
den edustajia, toimialan väkeä, nuo-
risolautakuntien jäseniä eri vuosilta ja 
vuosikymmeniltä sekä nuorisotoimen 
pitkäaikaisia entisiä työntekijöitä.
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MIMMI MAGIAA JA #PÄÄTTÄJÄISIÄ

     – Tyttötapahtumalle on 
ollut tilausta vuodesta toiseen 
ja se on ollut alun perin 
asiakkaiden toive. Yhteistyö-
järjestöistäkin tullaan 
mielellään paikalle selkeän 
kohderyhmän vuoksi: tapah-
tumassa voidaan keskittyä 
ainoastaan teini-ikäisiin tyttöi-
hin ja heidän kysymyksiinsä. 
Myös ujompien on helppo 
tulla tällaiseen tapahtumaan, 
Mimmimagian tuotannosta 
2016 vastannut ohjaaja Jyri 
Träskelin kertoo.
Tubetus on yksi tämän het-
ken suurimpia nuorisokult-
tuurin ilmiöitä. Mimmimagian 
vetonaulaksi 2016 saatiin-
turkulainen Siruaurora, Siru-
Liina Karlin, joka oli tuolloin 
parissa vuodessa saanut yli 
100 000 seuraajaa Youtube-
kanavalleen.
Toiseksi päähaastateltavaksi 
tapahtumaan saatiin suoma-
lainen steampunk-kirjailija 
Magdalena Hai.
Ensimmäistä kertaa mukana 
oli myös teknologisia puu-
hapelejä sekä Turku Game 
Labin järjestämä virtuaali-
todellisuuspiste.

VUONNA 2016 TOISTA 
KERTAA järjestetty 
#Päättäjäiset-tapahtuma 
kasvoi. Turun kaupungin 
koko vapaa-aikatoimiala 

oli mukana tapahtumassa 
palvelutarjonnallaan, ja sen 
lisäksi paikalla oli ainakin 24 
muuta toimijaa, jotka tavalla 
tai toisella kohtaavat 13–16-
vuotiaita nuoria.
Kupittaan urheiluhallissa 
järjestetyn tapahtuman 
ideana oli tarjota nuorille 
hyötytietoa ja paljon mukavaa 
tekemistä, olla erilainen ja 
hauska koulupäivä kevään 
viimeisillä kouluviikoilla.
Vuoden 2015 tapaan tapah-
tuma järjestettiin kahdessa 
osassa. Koululaisryhmät 
saivat ilmoittautuessaan 
valita joko aamupäivän 
(klo 9–11) tai iltapäivän (klo 
12–14) ajan.
Tapahtumassa oli paljon 
ohjelmaa halikoirista tietokil-
pailuihin ja sählytytkalämmäi-
lystä sumopainiin. Mukana 
olivat myös niin Poliisi kuin 
Puolustusvoimat, joka toi 
paikalle panssaroidun mie-
histönkuljetusvaunun. 
Opettajille oli oma opeparkki, 
jossa he saivat tietoa nuo-
risopalvelujen ja koulujen eri 
yhteistyömahdollisuuksista ja 
voivat ehdottaa myös uusia 
yhteistyökuvioita.

#Päättäjäiset oli yksi Turun
nuorisolautakunnan määrit-
tämistä nuorisotyön 70-vuotis-
juhlavuoden kärkihankkeista.

10–18-vuotiaille tytöille suunnattu mak-
suton Mimmi Magiaa -tapahtuma oli 2016 
aiempaa teknologisempi, mutta suosi-
tut hiusten- ja kynsienlaittopisteet sekä 
Singstar pysyivät. Tapahtumaa on järjes-
tetty vuosittain jo vuodesta 2006 alkaen.

Mimmi Magiaa ja
#Päättäjäiset-tapahtuma

NUORISOVALTUUSTON STÄNDILLÄ #PÄÄTTÄJÄISISSÄ VIERAILI TASAISESTI 
VÄKEÄ. EDESSÄ NUVAN TATU ALARI. KUVA: HEIDI PYHÄLAHTI

MIMMI MAGIAA -TAPAHTUMAN JULISTEIDEN PÄÄVÄRI ON ALUSTA 
SAAKKA OLLUT PINKKI. JUHLAVUODEN JULISTE OLI KOKONAAN PINKKI-
MUSTA.

 UBC-NUORISOKOMISSION VUOSISEMINAARI järjes-
tettiin 13.–15.4.2016 Turussa. Seminaarissa oli 31 osallistujaa 16 
UBC-kaupungista. Tapaamisen teemana oli nuorten vapaa-aika. 
UBC-nuorisokomission toinen vuosikokous järjestettiin 11.–
14.10.2016 Elbassa, Virossa teemalla online (internet). Tapaami-
sessa oli mukana 28 osallistujaa 13 UBC-kaupungista (mukana 
kaksi nuorisovaltuuston edustajaa). UBC:hen kuuluu yli 100 
kaupunkia Itämeren maista ja se pyrkii vaikuttamaan EU-tasolla 
alueemme monipuolisen kehitykseen. 

EU: NUORISOTOIMINTAOHJELMAN ERASMUS+:N ala-
ohjelma Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu (EVS) antaa nuorille 
mahdollisuuden itsenäistymiseen ja tutustua uusiin kulttuureihin. 
Vastaanottava taho tarjoaa vapaaehtoiselle työssäoppimispaikan 
ja antaa työyhteisölle mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja 
uusien kontaktien luomiseen. Turun nuorisopalveluissa on ollut 
EVS-vapaaehtoisia jo 1990-luvulta lähtien. 1.9.2016 saapui uusia 
EVS-vapaaehtoisia: nuorispalveluissa työskentelee neljä nuorta 
Bulgariasta, Georgiasta, Puolasta ja Romaniasta. EVS-vapaaeh-
toiset tekevät töitä nuorisotiloissa edistäen suvaitsevaisuutta ja 
poistaen ennakkoluuloja. 

”AGENDA ACE” – KANSAINVÄLINEN HANKE VIROSSA 
JA TŠEKISSÄ: Agenda ACE -hankkeen ensimmäinen koulutus 
toteutettiin Suomessa. Osallistujilla oli mahdollisuus työskennellä 
ryhmissä ja luoda omia hankehakemuksia. Toinen koulutus jär-
jestettiin Virossa. Tarkoituksena oli korostaa hankkeiden laadun ja 
vaikutusten varmistamista käyttäen nuorisotyön non-formal lear-
ning -menetelmiä. 
Kolmas tapahtuma järjestettiin Tšekissä. Viimeistä arviointise-
minaarin tarkoituksena oli arvioida edellisiä vaiheita ja tehdä 
johtopäätöksiä, arvioida tuloksia ja opettaa valmistelua ja sopia 
täytäntöönpanoista. 

NUORISOVAIHTO ”WARMING UP RELATIONS” järjestettiin 
30.10.–6.11.2016 Hollannissa. Kohderyhmänä olivat 18–25-vuo-
tiaat nuoret. He saivat kasvatettua kulttuurienvälistä tunte-
mustaan ja voivat vaihdon myötä myös työllistyä kansainvälisesti. 
Nuoret oppivat elämänhallintaa ja toimimaan yhteiskunnassa 
täysimääräisesti ja aktiivisesti. Tärkeää vaihdossa oli myös luoda ja 
saada uusia kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Jokaisesta maasta oli 
kahdeksan nuorta ja kaksi ohjaajaa. 
EU:n rahoittama Erasmus+-hanke, jossa nuorisopalvelut oli hankepartnerina.

BACON SLIPPERS -NUORISOVAIHDOSSA osallistujat ovat 
13–25-vuotiaita nuoria Suomesta (Turusta), Kreikasta, Makedo-
niasta ja Serbiasta. Ryhmissä on 50/50 tyttöjä ja poikia, joilla on 
erilaisia haasteita arjessaan. Suomesta nuoria on 15, Kreikasta 6, 
Serbiasta 8 ja Makedoniasta 8. Ohjaajia on kahdeksan. Osallis-
tujamäärä on sama vaihdon molemmissa osissa.
Bacon Slippers on Suomen nuorten kokonaan itse kehittämä pro-
jekti. Ryhmä on ollut kasassa alkuvuodesta 2015.
 
MUUTA KV- JA MOKU-TOIMINNASSA 2016:
l MOD "Moninaisuus–Oivallus–Dialogi" -peruskurssi järjestettiin 
vapaa-aikatoimialan/nuorisopalveluiden henkilökunnalle Lausteen 
nuorisotalolla 15.–16.3.2016. 
l Etnofest juhlisti kevättä Varissuolla 21.5.2016 liki tuhannen 
kävijän voimin. Neljättä kertaa järjestetty tapahtuma toi Pelttarin 
kentälle monipuolista musiikkiohjelmaa (esiintyjinä mm. Guimba-
lax, Lemmen kätyrit, Malayan Groove, Brazilian Aeroplane sekä 
pääesiintyjänä Kuukumina) sekä työpajoja. Yhteistyökumppaneina 
Sondip ja Yhdessä Yhdistys.
l Koko perheen Kirjavaa Musiikkia -tapahtuma 19. marraskuu-
ta. Tapahtuman pääesiintyjänä oli Nopsajalka, lisäksi lavalla nähtiin 
Mama Longhorn, Mc Kajo, Hanna & Valtteri sekä venäläistä 
tanssia ABC-nuorisoyhdistyksestä. Tapahtuma järjestettiin Turun 
kaupungin ja Sondip ry:n yhteistyönä. 

EVS-nuoria, vaihtoja ja monia
tapahtumia kv-toiminnassa

EI VIHAPUHEELLE, KYLLÄ MONIKULTTUURISUUDELLE!
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NUORISOVALTUUSTON VUOSI

KUN TURUN NUORISOVAL-
TUUSTO perustettiin 2014, nuoriso-
sihteeri Mirja Teräs oli järjestämässä 
nuorisovaltuustovaaleja. Jo ennen 
nuvan perustamista Teräs toimi Turun 
nuorisopalveluissa nuorisosihteerinä, 
mutta nuorisovaltuuston vastaavana 
nuorisotyöntekijänä hän on nuvalaisille 
erittäin tärkeässä asemassa.

VUODEN NUORISOVALTUUSTON 
OHJAAJAKSI ehdolla oli vahvoja eh-
dokkaita myös useista muista kunnista, 
mutta Terästä yksimielisesti ehdottanei-
den nuorten kattavat perustelut nostivat 
hänet kärkeen.
– Mirja luotsaa meitä läpi kaupungin 
byrokratian ja selvittelee paperisotaa, 
jotta me nuoret voimme keskittyä 
itse asioihin: vaikuttamiseen, mielipi-
teittemme ilmaisuun ja tapahtumien 

järjestämiseen, Turun nuorisovaltuus-
ton tiedottaja Maija Maunu mainitsi 
yhtenä lähetettynä perusteluna.
– Mirja ei halua olla auktoriteetti yläpuo-
lellamme, vaan helposti lähestyttävä 
aikuinen, joka tukee meitä jokaista nuo-
risovaltuustossa.

TURUN NUORISOVALTUUSTON 
PERUSTELUISSA oli kirjattuna myös, 
että Mirja Teräs on ollut ja on “nu-
vaemo” mitä vahvimmassa mielessä 
jo kahdelle nuorisovaltuustolle ja yli 50 
nuorelle.
– Mirja ansaitsee palkinnon todellisesta 
kiinnostuksestaan, välittämisestään ja 
työstään nuorisovaltuuston ja sitä myötä 
kaikkien Turun nuorten eteen.
Liittokokouksessa palkitaan vuosittain 
paras ohjaaja, nuorisovaltuusto ja nuori-
sovaltuutettu.

 Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimin-
tansa tammikuussa 2016. Valtuustoon 
pääsi useampi edellisen kauden edustaja 
ja myös ensimmäiset Lasten Parlamen-
tista nuorisovaltuuston kasvaneet.
– Ilahduttavaa on, että joillain nuorilla 
halu vaikuttaa lasten ja nuorten asioihin 
on vahvistunut onnistuneiden vaikutta-
miskokemusten myötä. Yläkouluun siirty-
viä entisiä Lasten Parlamentin jäseniä on 

Turun nuorisovaltuustolla oli toiminnantäyteinen vuosi 2016.
Hankerahaa myönnettiin seitsemälle nuorten hankkeelle. Loppuvuodesta 
Nuorisovaltuustojen liiton liittokokouksessa vuoden nuorisovaltuusto-ohjaajana 
palkittiin ansaitusti Mirja Teräs.

Nuva lisäsi näkyvyyttään, 
teki tempauksilla hyvää ja 
juhlisti gaalalla nuorisotyötä

asettunut ehdolle nuorisovaltuustovaa-
leissa. Näin nuorten vaikuttamisen polku 
ei katkea, vaan jatkuu luontevasti nuo-
risovaltuustossa, kertoo nuorisosihteeri 
Mirja Teräs.
Elokuussa Turun nuorisovaltuusto esitti 
Brinkkalan pihalla ulkoilmaelokuvan, mikä 
toi kiinnostuneita nuoria ja muita kaupun-
kilaisia paikalle enemmän, kuin pihalle 
mahtui. Leijonakuningas-ulkoilmaeloku-

vanäytös järjestettiin yhteistyössä Turun 
Kirjakahvilan ja Turun Elokuvakerhon 
kanssa.

Nuorisopsykiatrian
ja Saaristomeren hyväksi

Perjantaina 11. marraskuuta nuorisoval-
tuusto järjesti hyväntekeväisyysgaalan 
sidosryhmilleen. Gaalan vapaaehtoiset 

illalliskorttimaksut ohjattiin Turun yliopistol-
lisen keskussairaalan nuorisopsykiatriaan.
– Valitsimme kohteen sen perusteella, että 
nuorisopsykiatrian palveluita kipeästi tar-
vitsevat ja palvelua saavat nuoret ovat niitä 
kaikkein haavoittuvaisimpia. Halusimme 
nuorisotyön juhlavuonna antaa tukemme 
ehkä siihen kaikkein raskaimpaan nuoriso-
työhön, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
Alexis Vartiainen kertoo.
Hyväntekeväisyyden ohella gaalan tavoit-
teena oli antaa nuorille tilaisuus verkostoi-
tumiseen sekä vuoropuheluun päättäjien, 
luottamushenkilöiden ja muiden vaikutus-
valtaisten vieraiden kanssa ja saada näin 
nuorten ääntä paremmin kuuluviin.
Nuvagaala nuorisotyön kunniaksi jär-
jestettiin yhteistyössä Turun ammatti-
instituutin Lemminkäisenkadun koulutalon 
väen kanssa.
Lemminkäisenkadun yksikön opiske-
lijoille gaala tarjosi hyvän harjoituksen 
usean kymmenen hengen illallisen to-
teuttamisesta.
2. joulukuuta nuva tempaisi vielä hyvän-
tekeväisyyskirpputorilla Turun Hansa-
korttelissa. Kirpputorin paikkamaksut 
nuorisovaltuusto päätti ohjata kokonai-
suudessaan Saaristomeren suojelura-
hastoon.

Mirjasta 
vuoden 
nuva-ohjaaja

MIRJA TERÄS PITÄÄ SAAMAANSA TUNNUS-
TUSTA ERITYISEN SUURESSA ARVOSSA, 
KOSKA SE TULI SUORAAN JUURI NUORILTA.

NUVAN TATU ALARI JA ERIC VARA ESITTELEMÄSSÄ NUVAN TOIMINTAA MIRJA TERÄKSEN 
KANSSA #PÄÄTTÄJÄISISSÄ.     KUVAT: HEIDI PYHÄLAHTI

Nuorisosihteeri Mirja 
Teräs palkittiin Nuoriso-
valtuustojen liiton liittoko-
kouksessa vuoden nuo-
risovaltuuston ohjaajana. 
Häntä ehdottivat nuoret 
itse. Valinnan oli ennen 
liittokokousta tehnyt Nuva 
ry:n liittohallitus.

NUVAN VUOTTA 2016:

• Kymmenen kokousta, useita puheen-
johtajiston ja työryhmien kokouksia

• Nuorisovaltuuston edustajia osallistui
erilaisten työryhmien, verkostojen ja mui-
den yhteistyötahojen tapaamisiin
kotimaassa ja ulkomailla

• Hankerahoitusta seitsemälle nuorten
hankkeelle, yhteensä 10 000 euroa

• Ulkoilmaelokuva Leijonakuningas 25.8.
Brinkkalan pihalla yhteistyössä Turun 
Kirjakahvilan ja Turun Elokuvakerhon 
kanssa

• Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien 
hallitusten ja ohjaajien tapaaminen 25.10. 
Turun suomenkielisellä työväenopistolla 
yhteistyön tiivistämiseksi nuvan ja 
oppilaskuntien väillä

• Nuvagaala 11.11. yhteistyössä Turun
ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun 
koulutalon kanssa

• Hyväntekeväisyyskirppis 2.12. Hansa-
korttelissa

NUORISOVALTUUSTOLAISET VALMIINA NUVAGAALAAN.       KUVA: VEIKKA PARTANEN
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TILASTOT 2016

Vuoden 2016 tilastot: 

Nuorisopalvelut 2016

1. Käyntikerrat kaikissa nuorisopalvelujen toimipisteissä 
2. Käyntikerrat Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa
3. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo
4. Käyntikerrat leirialueilla

5. Nuorten työpaja Fendarin ja Starttipajan yksilöllistä tuki- ja ohjauspalvelua saaneet nuoret
6. Etsivän nuorisotyön tavoittamat yksittäiset nuoret
(sis. nuorisopalvelujen Komppi, V-S Sininauhan Polku ry, 
Ungdoms Verkstaden Troja ja Nuorisoasema)

*) Ei sisällä leirialueiden lukuja

 *

1.  410 464 *
2. 3 805

3. 4,55/5
4. 38 317

5.  121
6. 347

Kaikkineen nuorisopalveluiden toimipisteis-
sä ja tapahtumissa vieraili vuonna 2016 yli 
500 000 yksittäistä asiakasta, nuorisopal-
veluiden eri toimipaikoissa 410 464. Ta-
pahtumista suosittu Seikkailupuiston Mu-
sapiknik veti sateesta huolimatta 10 000 
ja Lasten uusivuosi 6 400 kävijää. Myös 
Seikkailupuiston teatteri kasvatti yleisö-
määräänsä 8 300:een. Talviloma- ja pää-
siäistapahtumissa väkeä riitti tungokseksi 
asti. Nuorten koulunpäättäjäistapahtuma 

#päättäjäiset Kupittaan urheiluhallissa nosti 
kävijämääränsä noin 2600:een, mikä on 
nelisensataa nuorta enemmän kuin 2015. 
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman 
tapahtumissa ja ohjatussa toiminnassa 
kävijöitä n. 3800 enemmän kuin vuonna 
2015 ja käyntikerrat kasvoivat edellisvuo-
den 63 993:sta 78 626:een, eli kasvua oli 
liki 15 000 käyntikertaa. Ruotsinkielinen 
nuorisotila Zabadak siirtyi vuoden alusta 
Vimmaan, mikä myös toi uusia kävijöitä. 

Hansakorttelissa kesäkuun pop-up-
nuorisotila kymmenkertaisti edellisvuoden 
kävijämääränsä vuonna 2016, mikä osoitti 
tarpeen ydinkeskustassa olevalle nuori-
sotilalle monitoimitalo Vimman palvelujen 
rinnalle. Uusi pop-up-nuokkari saatiinkin 
marraskuussa Hansakorttelin Kultataloon. 
Marras–joulukuun perjantai-iltojen kävijä-
määrien keskiarvo oli 103 nuorta, mikä on 
yhden nuorisotilan päivän keskimääräisenä 
kävijämääränä poikkeuksellisen suuri.

Toiminnassa oli imua 



TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT
nuorisopalvelut@turku.fi

www.turku.fi/nuoret


