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Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto  
 

Tiistai 9.2.2021 klo 13–15, Zoom 

 

Tapaamisen aiheena nuoret, nuorten kohtaamispaikat ja nuorten tavat kohdata.  

Sari Naappi toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi verkoston toiminta-ajatuksesta. 

Kaikki kohtaamispaikkoja ylläpitävät toimijat ovat tervetulleita verkostoon! 

1. Bostari, Minna Junttila ja Kati Kukkonen 
Diat liitteenä.  
Kyseessä Jyväskylän keskustassa sijaitseva nuorten kohtaamispaikka, ei nuorisotila. Toiminta perustuu 
monialaiseen yhteistyöhön. Työ koostuu nuorten kohtaamisesta, keinoina kahvinjuonti, kortinpeluu ja 
keskustelu. Korona-aikana korostunut yksilöohjaus ja jalkautuva työ. Eniten tilassa käy nuoria aikuisia, 
ympäri maakuntaa.  
 
Kävijöitä korona-aikana enintään 40 hlöä, ennen koronaa noin kaksinkertainen määrä. Nuoria ei kuitenkaan 
ole niin paljoa, että heitä tarvitsisi käännyttää ovelta. Päihteidenkäyttö ei ole syy käännyttää, jos vain osaa 
käyttäytyä. Aikuisille on tarjolla Palvelukeskus Hanska.  
 
Nuoret ja kauppakeskukset toivovat pidempiä aukioloaikoja (nyt auki klo 16:een ja sen jälkeen jalkautuen). 
Veturitallit ja Katutaso jatkavat siitä ja näihin paikkoihin nuoria ohjataan Bostarista.   
 
Nuoriso-ohjaajien näkökulmasta keskusta on suhteellisen hiljainen. Päihteidenkäyttö näkyy jonkin verran 
keskustassa, nuorisoa on kokoontunut isoina ryhminä ja siihen on puututtu yrittäjien toimesta vartioiden ja 
poliisien kautta. Huolena nuoriso-ohjaajilla on keskustassa ”pörräävien” ryhmään mukaan tulevat 
nuoremmat nuoret ja lapset. Ankkuritoiminnan kautta voidaan puuttua varhaisemmin tilanteisiin.  
 

2. Nuorten talo, Tuija Kautto 
Diat liitteenä. 
Taustalla pitkäaikainen nuorten palvelujen kehittäminen Jyväskylässä. Nuorten talo on sekä monialainen 
palvelupiste että virtuaalinen kokonaisuus. Nuorten talosta tietoa ja neuvontaa saavat kaikki, 13–29-vuotiaat 
nuoret, mutta osa palveluista on vain jyväskyläläisille, mm. sosiaalityön palvelut. Tarvittaessa autetaan 
nuorta löytämään oikea palvelu kotikunnastaan. 
Nuorten talossa toimivat J-Nappi, Tieto- ja neuvontatyö, Ohjaamo, Nuorisovastaanotto, etsivä nuorisotyö ja 

järjestötoimijoita. Tilat valmistuvat toukokuussa. Nuorten talo ei ole varsinainen nuorisotalo vaan nuorten 

palvelujen ”kotipesä” ja paikka, josta saa apua.  

Nuorten talo- hankkeen jälkeen toiminta jatkuu Jyväskylän kaupungin pysyvänä toimintana.  

Aukioloajoista ei olla vielä päätetty. Tällä hetkellä toimijat ovat auki klo 18 saakka. Pääpaino virka-aikana ja 

alkuillasta tehtävässä työssä.  

Järjestötoimijoilta toivotaan tällä hetkellä erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin liittyvää yhteistyötä. 

Toukokuussa tulossa tästä aiheesta tapaaminen.  

3. Veturitallit, Birgit Ruuskanen 

Esittelyvideo: https://drive.google.com/file/d/1Vn0rmIrlwzd5H0ZnzfbRFu7ZXLn_V-My/view?ts=5e9d80ca  

Täysin päihteetön paikka 13–29-vuotiaille nuorille. Talossa on taidetyöpaja, jossa toimii Kulttuuriklubi 
Siperia, etsivät nuorisotyöntekijät, Konehuone elektronisen musiikin tekoon, Pannuhuone musisointiin ja 
Studio perusvideonauhoituksia ja valokuvausta varten. Vaihteesta löytyy pelitila, joka siirtyy Höyryyn, sinne 
on tulossa myös tilaa nuorten omaa ryhmätoimintaa varten. Höyryssä kokoontuu monia muitakin ryhmiä eri 
toimintojen ympärille. Bändikämppiä on 9, niissä 13 bändiä. Kahvila Kisko on avoinna kaikenikäisille. Kiskossa 

https://drive.google.com/file/d/1Vn0rmIrlwzd5H0ZnzfbRFu7ZXLn_V-My/view?ts=5e9d80ca
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voi viettää aikaa muutenkin. Tavallisesti tapahtumia ollut tiloissa viikoittain, myös bändien esiintymisiä. 
Veturitallit auki tällä hetkellä supistetusti ti, ke, to 16–20  
 

Suurin osa kävijöistä nuoria aikuisia. Työntekijöitä on tällä hetkellä vain 3–4, tervetuloa osaavat ihmiset 

töihin! 

 

Ryhmätoiminnat ovat koronankin aikana voineet toimia, mutta kävijämäärä on vähentynyt. Korona-aikana 

on tietyt vakiokävijät. Aikuisten kaipuu on joillain nuorille kova.  

 

Bänditoiminnassa on perinteisesti aloitettu ohjaajan kanssa Pannuhuoneessa, mutta tällä hetkellä ohjaaja 

puuttuu. Ehdotettiin, että Jyväskylän kaupungin senioreiden hyvinvointikeskuksiin voisi tulla soittamaan 

harkkakeikkoja. 

 

Nuorisotilat Jyväskylässä: Keljonkangas, Korpilahti: Sumppi ja Verstas, Kuokkala, Vaajakoski, Huhtasuo, 

Palokka, Tikkakoski ja Akun paku -liikkuva nuorisotila.   

 

4. Osallistujat (esittelijöiden lisäksi) ja ajankohtaisia kuulumisia 

• Meijän Mieli -hanke, Merja Angle, Katja Laajala ja opiskelijaharjoittelija Aleksi Oikarinen  

Meijän kaveri -koulutukset meneillään. Digikaverikoulutukset alkamassa MentorAppin avulla. 

• Sepänkeskus, Eerik Rutanen 

Keskuksen toiminta suunnattu enemmän iäkkäille. 

• Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, Jyväskylän kaupunki, Malanja Mieskolainen & Kirsi Takanen 

Piippurannan klubi pääasiassa senioriväelle, myös MLL:n toimintaa tiloissa. Kylätupa-toimintaa myös 

suunnitteilla.  

• TASOS-hanke, Marianne Kuorelahti 

Hankkeessa teemana mm. yhteisöllisen työn kehittäminen aikuissosiaalityössä.  

• KYT-Järjestöpalvelut, Anu Hätinen 

Kohtaamispaikkaverkoston sivuilta löytyy muistiot ja tiedot tulevista tapaamisista: 

https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/yhteistyota/teemaverkostot/keski-suomen-

kohtaamispaikkaverkosto/ 

• OLKA-toiminta, Niina Kankare-Anttila 

Koronan vuoksi toiminta on ollut hiljaisempaa. Nuorten rekrytointi OLKA-toiminnan vapaaehtoiseksi 

kiinnostaa. Tänään Mataran vapaaehtoisten info-ilta Zoomilla: 

https://matara.fi/yleinen/vapaaehtoisilta-2021  

• Jyvälän setlementti, Elina Ahtikari 

Tällä hetkellä ei ole nuorisotoimintaa, mutta halukkuutta avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan on. 

Suunnitteilla opinnäytetyö sukupolvien kohtaamispaikkatoiminnasta. Alle 18-vuotiaiden 

vapaaehtoistyön kehittämiseen hanke haussa.  

• EHYT ry, Harri Jukkala 

”Elämän iloa ilman päihteitä ja pelihaittoja”. Koulutusta on paljon verkossa sekä nuorisolle ja muun 

ikäisille. Osaamiskeskusten kautta tehdään nuorisotyötä. Ilmiönä korona-aikana on noussut nuorten 

hyvinvoinnin polarisoituminen: niillä keillä menee hyvin, menee entistä paremmin, ja toisin päin. 

Valtakunnalliseen puhelimeen soitot lisääntyneet viime keväästä 15 %, syynä erityisesti yksinäisyys. 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa on toteutettu Elokolojen kautta, jota ei ole tällä 

hetkellä Jyväskylässä. Yhteistyötä tehdään mielellään ennaltaehkäisevän peli- ja päihdeteemojen 

parissa. https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/tapahtumakalenteri/  

• Aikuissosiaalityö Jyväskylä, TASOS-hanke, Krista Kuusela 

Suunnitteilla mm. talousneuvola, kohtaamispaikkatoiminta kiinnostaa.  

• Saarijärven kaupunki, Janne Haapala 

Nuorisotyön näkyvyyskampanja alkamassa ja siihen liittyvää kohtaamispaikkatoimintaa mietitään. 

• Kansalaistoiminnankeskus Matara, Sari Naappi 

https://matara.fi/yleinen/vapaaehtoisilta-2021
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/tapahtumakalenteri/
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Kohtaamispaikka toivottavasti aukeaa taas ensi viikolla – alle kymmenen hengen kokoonpanoilla. 

• Taito Keski-Suomi ry, Oili Kinnunen 

Meillä toimintaa Kivääritehtaalla ja Taito Shop Jyväskylän keskustassa. Joutsassa ja Saarijärvellä 

toimitaan myös. 

• Leipää ja Kulttuuria Keski-Suomessa, Suomen Nuorisoseurat, Tiina Kämäräinen 

• Pihtiputaan nuorisotyö, Heta Kautiainen 

• Wiitaunionin koulunuorisotyön kehittämishanke, Laura Puurula 

• Huhtasuon ASA, Kirsi Valkonen 

• Karstulan kunta, Mirka Oinonen 

• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske, Taru Paavolainen & Sivi Talvensola 

 

5. Muut asiat 

 

Yleistä keskustelua  

Nuorten, kuten muidenkin ryhmien, kanssa työskentelyssä haastaa verkkotyöskentely, kun 

kasvokkaisia kohtaamisia ei voida tehdä. Erityisesti haastaa yhteisöllisyyden luominen. 

Etätyöskentelyyn poikkeusaikana ja omaan jaksamiseen on kuitenkin saatu tukea omista 

työyhteisöistä. Vapaa-ajan harrastukset ja liikunta sekä rutiinit ja huumorit tasapainottavat 

verkkovälitteistä työtä.  

 

Anne Astikaisen terveiset Keski-Suomen Sote-uudistuksesta:  

Keski-Suomen sote-uudistuksesta on tehty hakemus ja olemme päässeet mukaan THL:n pilottiin 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja yhteisöllisen sosiaalityön menetelmät. Pilottiin on haettu 

Keski-Suomesta muutamaa järjestön ja julkisen ylläpitämää matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa. 

Rahaa pilotissa ei ole jaossa. Sen sijaan mukana olevien on mahdollista saada muun muassa THL:n 

asiantuntijatukea oman toiminnan kehittämiseen sekä muiden toimijoiden kanssa verkostoitumiseen.  

Tällä hetkellä tietojeni mukaan mukana ovat mm. Äänekosken Ilona ja Hanska sekä Joutsa (tarkemmin 

en tiedä mikä taho Joutsassa. Lisätietoja ja mukaan haluavat, ottakaa yhteyttä Mari Rantamäki ja Tiina 

Koponen (@jyvaskyla.fi).  

 

6. Seuraava kokous 

 Ke 16.6.2021 klo 13–15 Zoom ja mahdollisesti Matara 

Asialistalle ehdotettiin mm. toukokuun STEA-haun kuulumiset, sosiaalihuollon pilotin Matalan 

kynnyksen kohtaamispaikat ja yhteisöllisen sosiaalityön menetelmät -kuulumiset.  

 

Muistion kirjasi: Sivi Talvensola / Koske  


