
20.11.2022: Mitkä kolme asiaa ovat selvästi parantuneet? 

 
Kaupungin yleisen ilmapiirin parantaminen  

Ihmisten suvaitsevaisuus  

tasa-arvo  

Koulutus on lisääntynyt, lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja päihteiden käyttö on vähentynyt  

Päihteiden käyttö vähentynyt  

Päihteiden käyttö vähentynyt, ketään ei kohdella huonosti tai epäoikeuden mukaisesti ja koulujen sisäilmaongelmat on saatu kuriin  

Varkautelaisten viihtyvyyteen puututaan  

Nuorten päihteettömyys, yksinäisyys,  

Päihteiden käytön väheneminen nuorilla  

Nuorten päihteiden käyttö olisi vähentynyt, ja sen eteen oltaisiin tehty tarvittava työ koulun ja kaupungin välillä  

Väkivallan väheneminen reippaasti, päihteet ja lasten oikeudet  

Nuoria kuullaan vielä enemmän, jatko-opinto mahdollisuudet on parantuneet, yksinäisyys vähentynyt  

Harrastusmahdollisuudet  

Kiusaaminen vähentynyt  

Koulussa viihtyminen  

Raittiinpi ilma vähemmän kiusaamista enemmän kouluja  

Lisää eri opiskelupaikkoja  

Monipuolisempia toisen asteen koulutusmahdollisuuksia  

Koulutusmahdollisuudet  

Koululääkäreiden määrä  

Opiskelupaikkoja  

Nuoria kuullaan vielä enemmän Varkaudessa  

Nuorille riittävästi oleskelupaikkoja  

Koulutusta on lisätty. Enemmän kiinnostavia aloja. Varkaudessa panostetaan vihreään energiaan. On turvallista.  

Työtilanne  

 



20.11.2022: Mitkä kolme asiaa ovat selvästi parantuneet? 

Yhteisöllisyys  

Nuorille muutakin kuin massalle suunniteltuja tapahtumia  

Yleinen viihtyvyys ja vapaa-ajan majdollisuudet  

Toisen asteen koulutuksen laatu on parantunjt ja oppilaat/opiskelijat pystyvät vaikjttamaan omaan polkuun entistä enemmän  

Enemmän yhteisiä tapahtumia ja juhlahetkiä, hyvänä esimerkkinä toimii Varkaus 90- juhla  

Viihtyvyys kaupungissa  

Mahdollisuudet oposkella, työtilanne ja tasa-arvo  

Nuoret ovat kiinnostuneempia vaikuttamaan  

Lisää tapahtumia nuorille  

Tasa-arvo  
 

20.11.2022: Mikä on ollut tärkeintä Sinun hyvinvointisi kannalta? 

Tukiverkosto   

Riittävä tuki ja avun saanti haettaessa   

Kaverit, harrastukset ja perhe   

Harrastukset, ystävät ja perhe   

Perheen ja kavereiden tuki   

Kavereiden ja läheisten tuki   

Perhe   

Että viihtyisin Varkaudessa   

Harrastukset, ystävät ja vapaa-aika   

Kaverit ja perhe tukemassa ja auttamassa   

Turvallinen ilmapiiri (ystävät ja perhe)   

Tukea ystäviltä ja perheeltä   



Vanhemmat tukena asiassa kun asiassa   

riittävä tuenmäärä   

Perhe, ystävät   

Nikula   

Perhe   

Hyväksyminen   

Yatävien tuki   

Ystävät   

Kaverit ympärillä ja tukemassa   
 

 

Mikä on nyt hyvin tai mitä voisi kehittää? 

Lisää tapahtumia!!  

Nuorisotalo viikonloppuisin auki, silloin ne nuoret siellä kaupungissa on!!  

Kehittämistä: Nuorille lisää paikkoja olla ja ammatillisen opetuksen laatu.  

Opiskelualoja voisi olla enemmän, ammattikoulu ja AMK  

Hyvemmin; nuortentalo - Huonommin; harrastusmahdollisuudet ja niistä informointi  

Hyvin on se, että kaupunki kehittyy kovaa vauhtia; tulee uusi sairaala ja kauppakeskus. Kehittää voisi enemmän toimintaa ja 

yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten välille.  

Oma elämä on hyvin, on opiskelupaikka, jatkosuunnitelmat selvillä, olen terve, nuorilla on paikka, jossa hengata, mukava ilmapiiri 

Varkaudessa, on turvallista, pystyn vaikuttamaan, kehityksenä se, että nuoristo osallistuisi enemmän vaikuttamis mahdollisuuteen  

nuortentalo on tosi siisti paikka ja hienoa että sellainen avattiin!  

Hyvää on nuorten talo. Koulutusmahdollisuuksia voisi kehittää.  

Kehittämistä: nuortentalo enemmän auki  



Kaikkea pitäisi kehittää varkaudessa, apua avun tarvitseville, kiusaamiseen puuttumista, vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämistä, 

koulutusmahdollisuuksia, asukkaiden mielipiteiden huomioon ottamista, julkista liikennettä, ala- ja yläkoulun ympäristön tarkempaa 

valvomista päihteiden liikkumisen takia  

Nuortentalo!! Harrastusmahdollisuudet. Lisää hengailupaikkoja nuorille. Koulutusmahdollisuuksia!!!!  

Hyvät peruspalvelut. Harrastuspaikkoja ja vapaa-ajan tiloja voisi lisätä.  

Viihtyvyyttä  

Nuorten viihtivyys Varkaudessa on muuttunut parempaan suuntaan hyvin, mutta olisi hienoa jos sitä voisi kehittää vielä lisää 

harrastuksien/kerhojen kannalta.  

Hyvät ystävät! Asia jota vois kehittää nii perheen kanssa välejä että vois puhua enemmän asioista vanhempien kanssa  

Perhe auttaa kaikessa  

Hyvin: Nuorille on avattu nuorisotalo. Huonommin: Nuorten päihteiden käyttö  

meidän nuorten ääntä oikeasti kuunnellaan, ja meille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana suunnittelemassa parempaa 

tulevaisuutta. Nuorten päihteiden käyttöä voisi seurata ja vahtia paremmin, mitä nyt tehdään.  

Nuorten päihteiden ja alkoholin käyttöä pitäisi vähentää. Saa helpommin tukea ammattilaisilta kun ennen  

Nuokkarit voisi olla auki viikonloppuisin  

Nuorille on tilaa missä olla ja päihteitten käyttön vähenemistä voisi parantaa  

Ystävät ja perhe tukena  

 

Miten vuorovaikutusta voisi kehittää? 

Oppilaskunnassa hyvin, mutta aineopettajat eivät tykkää liiallisesta poissaolosta.  

Tiedottaminen "isommalla" tilillä koska useammat nuoret ei välttämättä seuraa nuorisotilojen tilejä  

snapchat olisi helpoin tapa, igseen saattaa kuvat ja ilmoitukset hukkua.  

Kouluun vaikuttajakurssi tms jonka yhtenä osana on osallistua Warjovaltuustoon. Päättäjille puheenjohtajistotapaaminen 

Warjovaltuuston yhteyteen jotta kaikki valtuustoryhmät paikalla. Warjovaltuuston asioiden käsitteleminen omana pykälänä 

seuravassa valtuuston kokouksessa.  

Instagram, facebook ja snapchat  



Erilliset nettisivut jää monilta piiloon. Snapchat ja instagram on hyviä  

Instagram - Snap  

Snapchat ja instagram  

Ig  

Some ja tiedottaminen kouluissa  

Jos pyritään saamaan nuoriin yhteys, se on joko some tai koulu/amk/lukio  

Sosiaalinen media, koulut ja harrastusten kautta  

Ennenmän somessa esiintymistä kouluihin ennenmän tietoa  

Some, koulut, nuokkarit  

Sosiaalisenmedian kautta olisi kätevää enemmän vielä mainostaa. Kouluissa voisi puhua asiasta, esim. Kuuluttaa siitä  

Some  

Tiedottaminen  

Some, koulut, seurakunnan ja nuorisopalveluiden kautta  

 

Some ja yhteistyö  

 

Millaisia tapahtumia/toimintaa nuorisovaltuustolta toivottaisiin 
(Luettelossa suosituin ensin) 
 

Musiikki tapahtumia       

Elokuva maraton nuokkarin auditoriossa       

Diskobileitä nuorisotalolla (mutta jos on jo ollut, enemmän mainostusta asialle olisi kiva saada)       

Tapahtumia mitkä ei ole suunniteltu massalle vaan niinkun erilaisille nuorille       

Retkiä       

Ilmaisia tapahtumia lisää tai sitten maksaisi vähän       

Joku koomikko meille tänne       



Pride tapahtuma nuorille       

Discoja jossain jotka kestäisi myöhään       

Roope salminen       

Kunnon bileet       

Joku reissu, esim jonnekkin orinorolle jne       

Koko kaupungin lapsille ja nuorille suunnattu "talent" - kisa       

Pajoja       

Jatkokysymys: Millaisia musiikkihommeleita? 

Sing stars   

Nuorille soitto mahdollisuus ja sitten joitain tunnettuja muusikkoja   

Joooo nuoria esiintyy   

Dj juosko   

Myös Rock musiikkia   

Queen   

Karaokee (playstation karaoke pelit yms)   

Pasi ja anssi   

NUORIA ESIINTYMÄÄN   

Paikallisia muusikkoja   

Portion boys   

Mikaelin jaksoni   

Paikallisia nuorten bändejä   

Eminem   

Nuorille soitto mahdollisuuksia   

Isoja paljon erilaisia artisteja   

Roope salminennnnn (x4)  



Tuure boelius 😅   

2pac   

Ei mitää klassista musiikkia   

Tunnettuja esiintyjiä   

  

  

Poppiii   

  

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

JOS TULEE, niistä tulee olla hyväkuntoiset, että ne kestäisi kauan eikä heti hajoile. Voisi olla niin, että portaiden yläpäässä olisi 

kivat näkymät jotka tsemppaisi myös nuoria liikkumaan  (Kuntoportaat) 

Miten voisi ehkäistä tupakan, nuuskan ja huumeide hallussapitoa nuorilla ja sen myymistä  

Mitä suunnitelmia vuodelle 2020 nuortentoiminalle? Tapahtumia, mahdollisesti kerhoja?  

14.1.2020 klo 16!!!!!!  (Wanuvan seuraava kokous) 

Mitä kaupunki on aikonut tehdä esim Waltterin koulun ja Lehtoniemen ja monen muun koulun sisäilmaongelmille  

Kuinka hyvin varkauden nuoriso tietää nuortenpajan toiminnasta  

Millon wanuva pitää kokouksen?  

Ammattikoulun c-rakennukseen biljardi pöytä !!  

Miks ei tuu mikael jaksöni  

Mitä kaupunki on ajatellut tehdä nuorten päihteiden käytölle?  

Miten liittyä Wanuvaan  

Lukiolle uuteen saliin liikuntavälineita 

 


