
Nuorisotyö on nuorisotilalla kohtaamisen lisäksi esim. jalkautuvaa- ja
etsivää työtä, leiri-, kv-, pienryhmä- ja yksilöohjaustoimintaa,
vaikuttajaryhmiä sekä oppilaitosnuorisotyötä. Etelä-Savon kunnat ovat
kokeilleet yhteistä verkkonuorisotilaa Discordissa, yhteistyötä kuntien
välillä tehdään myös esim. digitaalisen nuorisotyön ja nuorten
kiertävässä kesäautotoiminnassa.
Tutustu kuntien nuorisotyön tilastoihin (Nuorisotilastot.fi)

TÄRKEÄÄ TIETOA NUORISTA JA 
NUORISOTYÖSTÄ ETELÄ-SAVON KUNNISSA

Nuorisotyö on korvaamattoman arvokasta työtä 

TIETOA NUORTEN HYVIN-
VOINNISTA JA NUORISOTYÖSTÄ 

Lapset, nuoret ja koronakriisi (VM)

Nuorten palvelusupistukset koronan vuoksi
jatkuivat keväällä 2021 (THL)

Kouluterveyskyselystä tietoa
päätöksentekoon (THL)

Tietoanuorista.fi kokoaa tutkimukset,
indikaattorit ja nuorisopolitiikan uutiset
(Valtion nuorisoneuvosto)

Ohjaamotoiminta

Monimuotoista nuorisotyötä tehdään Etelä-Savossa yhteistyössä

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot

Ohjaamo on matalan kynnyksen monialainen palvelu, johon kuka vain alle 30-vuotias nuori voi
kävellä sisään ja tulla kohdatuksi erilaisissa tarpeissa. Ohjaamo toimii Mikkelissä, Savonlinnassa
ja Pieksämäellä, mutta se palvelee myös muiden kuntien nuoria. Ohjaamo 2.0-hanke kehittää
myös ohjaamotoimintaa, joka palvelee kaikkia Etelä-Savon kuntia. 
Lue lisää ohjaamotoiminnan vaikuttavuudesta

Jokaisessa kunnassa tulee lain mukaan toimia
nuorten ohjausta kehittävä monialainen
palveluverkosto. Se mm. seuraa kunnan
tilannetta ja tuottaa tietoa päätöksentekoon.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtäviä
voidaan hoitaa myös vastaavassa toisessa
monialaisessa verkostossa.

Lue lisää nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista 
 Koordinaatin oppaasta

 
 

"Kuntia, joissa nuorisotyön rahoitus on vähentynyt, löytyy jokaisesta kuntakokoluokasta. --
pienissä kunnissa resurssien väheneminen ja säästöpaineet vaikuttavat suoraan yhden tai

muutaman nuorisotoimesta ja -työstä vastaavan henkilön työnkuvaan." 
(Allianssin Nuorisonpuolustuskurssi)

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyöntekijä luo luottamuksellisen suhteen ja tukee jokaisessa kunnassa nuoria
heidän omasta elämäntilanteestaan käsin esim. oikeaa palvelua tai koulutusta etsiessä.

Etsivän nuorisotyön pitkäjänteisyyteen satsaaminen ehkäisee nuorten väliinputoamisia.
Kunta voi hakea etsivään nuorisotyöhön AVIn avustusta ja se on lakisääteinen palvelu. 

Lue lisää etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta (Sovari-mittari)
 
 

Haluatko järjestää
kunnassanne

Nuorison-
puolustuskurssin? 

 (Allianssi)

https://nuorisotilastot.fi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162647
https://thl.fi/fi/-/koronaepidemiasta-johtuvat-neuvolapalvelujen-seka-koulu-ja-opiskeluterveydenhuollon-supistukset-jatkuivat-kevaalla-2021?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Flapset-nuoret-ja-perheet
https://thl.fi/documents/605877/4373469/KTK19_esite_fi.pdf/0cb063a1-3a3b-47dd-85ba-a75615da1841
https://tietoanuorista.fi/
https://ohjaamo.hel.fi/tutkimus-ohjaamoiden-vaikuttavuudesta-julkaistu-ohjaamon-5-nostoa/
https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/opas-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostolle.pdf
https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/opas-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostolle.pdf
https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/opas-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostolle.pdf
https://www.intory.fi/etsiva-nuorisotyo/etsivalle-nuorisotyontekijalle/sovari
https://www.alli.fi/nuorisoalan-toimijoille/nuorisonpuolustuskurssi
https://www.alli.fi/nuorisoalan-toimijoille/nuorisonpuolustuskurssi
https://www.alli.fi/nuorisoalan-toimijoille/nuorisonpuolustuskurssi


terveisiä etelä-savon nuorilta 
päättäjille 
Terveiset on kerätty kyselyn avulla vaikuttajaryhmien nuorilta (2021). 

OLE
...rento.
...avoin
...ymmärtäväinen 
...avarakatseinen
...helposti lähestyttävä

ÄLÄ 
... puhu jargonia
... ylenkatso
... ole liian virallinen
... tuomitse. 

"TEHKÄÄ HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ!"
Onnea ja menestystä. 

Ystävällisyys on riitaisuutta
kauaskantoisempaa.  

Tervetuloa uudet kuntapäättäjät! Se, että juuri teidät on valittu, kertoo siitä, että teihin uskotaan ja
luotetaan. Yllättävän moni asia on teidän käsissänne ja nyt niitä asioita pitäisi saada niistä käsistä
jonnekin suuntaan. Vettä ei tarvitse viiniksi muuttaa, mutta pienilläkin asioilla teillä on mahdollisuus
muuttaa kuntanne asukkaiden elämää ainakin hieman paremmaksi. Teitä tarvitaan nyt, joten
kuunnelkaa, pohtikaa, kyseenalaistakaa ja toimikaa!

Some, some ja some (Instagram, tiktok yms.)
Opiskelijakunnat ja nuorisovaltuustot
Nuorisotyöntekijät ja nuorten palvelut
Suoraan kannattaa kysyä esim. kouluissa 
Nuorisotyöntekijöiden ja muiden ammattilaisten avulla 

Mitä kautta nuoria kannattaa kuulla?

Kysy viestillä. 
Tule nuvan kokouksiin. 
Järjestetään yhdessä paneeleja ja kyselytilaisuuksia.
Kivoja rupatteluhetkiä. 
Avoimia iltoja. Rentoja tapaamisia. 
Matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia koulupäivän
yhteydessä.

Miten ja missä? 

Yhteistyön tulisi ihannetilanteessa olla sujuvaa ja helppoa. Nuorten kuuluisi päästä keskustelemaan ja
ilmaisemaan ajatuksiaan, melko matalalla kynnyksellä. Kuntapäättäjät voisivat olla avoimempia ja
vastaanottavaisempia esim. kertomalla toiminnastaan someissa. Kuntapäättäjät voisivat myös osallistua
mahdollisiin nuorten tapahtumiin silloin tällöin. Tämä saattaisi edesauttaa nuorten ja kuntapäättäjien
välisen luottamuksen kasvamista.

"Nuorten pitäisi päästä eroon siitä
mielikuvasta, että kuntapäättäjät
ovat vaikeasti tavoiteltavia,
ymmärtämättömiä ja nuorten
asioista piittaamattomia toimintansa
ja päätöstensä kanssa."



KUNTA

Tietoa

KUNTA

Tietoa

RANTASALMI

PUUMALAKUNTA

Tietoa

PERTUNMAA

MÄNTYHARJUMIKKELIKANGASNIEMI

JUVAENONKOSKI

Nuorisovaltuusto: 
tommi.tikka@enonkoski.fi 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
tommi.tikka@enonkoski.fi

PIEKSÄMÄKI

SULKAVASAVONLINNA

HIRVENSALMI

Nuorisovaltuusto:
taija.utriainen@hirvensalmi.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
jari.marttinen@hirvensalmi.fi

Nuorisovaltuusto:
tarja.himanen@juva.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
tarja.himanen@juva.fi

Nuorisovaltuusto:
jutta.vahvaselka@kangasniemi.fi/
henri.hokkanen@kangasniemi.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
jutta.vahvaselka@kangasniemi.fi/
henri.hokkanen@kangasniemi.fi

Nuorisovaltuusto:
jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
elina.niiranen@essote.fi

Nuorisovaltuusto:
jonna.juhola@mantyharju.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
katri.karhula@mantyharju.fi

Nuorisovaltuusto: 
suvi.miettinen@pertunmaa.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:

Nuorisovaltuusto:
virpi.tuovinen@puumala.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
virpi.tuovinen@puumala.fi

Nuorisovaltuusto:
silja.issakainen@rantasalmi.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:

Nuorisovaltuusto:
tarja.lindberg@sullkava.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:

Nuorisovaltuusto:
pia.niilo-rama@pieksamaki.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:
seija.laitinen@pieksamaki.fi

Nuorisovaltuusto:
inka.mustasilta@savonlinna.fi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: 
eeva.karjalainen@savonlinna.fi

 ota yhteyttä kuntasi  nuorisovaltuustoon  
kun tekeillä on nuoria koskettavia ja päätöksiä. 

Tietoa nuorten tilanteesta saat myös nuorten ohjaus- ja palveluverkostolta. 



Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoaa yhteen maakunnan nuoria
yhteisten asioiden äärelle. Esa-Manu kokoontuu n. joka toinen kuukausi ja
esityslista lähtee viikkoa ennen kokouksta. Tällä hetkellä maakunnallisen
nuorisovaltuuston kotipesä on Etelä-Savon maakuntaliitto (2021). 

Miten voi hyödyntää? 

Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon saa yhteyden ohjaajan tai puheenjohtajien
kautta.  Esamanualaisia voi kutsua yhteistyöhön tai heiltä voi pyytää evästyksiä ja
kannanottoja eri asiakokonaisuuksiin. Esamanulaisia voi myös kutsua puhujiksi
paneeleihin tai erilaisiin tilaisuuksiin. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä ja lähteä
rakentaman yhteistyötä. 

Yhteydenotto: 
Iida Hämäläinen, pj. kiraiida.hamalainen@gmail.com
Katri Markevitsch vpj. katrii.markevitsch@gmail.com
Terhi Venäläinen, terhi.venalainen@esavo.fi

Lisätietoa: https://www.esavo.fi/esa-manu

Nuorten ääntä maakunnan
kehittämiseen

Maakunnallinen nuorisovaltuusto perustettiin Etelä-Savoon v.2019. 
 Esamanulaiset tuovat nuorten ääntä maakunnan kehittämiseen. 

esa-manu 

Kausi 2 vuotta

Jokaisen kunnan nuorisovaltuusto 
nimeää ryhmään oman edustajan 
ja tälle varaedustajan

Avoimille paikoille  (9) voi hakea 
kuka tahansa 13-25-vuotias 
eteläsavollainen nuori. 

Esa-Manu kokoontuu 5-6 kertaa 
vuodessa

21 varsinaista ja 13 varajäsentä 



KUNTA

Tietoa

KUNTA

Tietoa

KUNTA

Tietoa

KUNTA

Tietoa

TILASTOTIETOA  NUORISOTYÖSTÄ 
ETELÄ-SAVON KUNNISSA

RANTASALMI

PUUMALAPERTUNMAA

MÄNTYHARJUMIKKELIKANGASNIEMI

JUVAENONKOSKI

0-14-vuotiaita 2019: 146
15-28-vuotiaita 2019: 129

Etsivä nuorisotyön tiedot 2020
Savonlinnan tiedoissa

PIEKSÄMÄKI

SULKAVASAVONLINNA

HIRVENSALMI

0-14-vuotiaita 2019: 217
15-28-vuotiaita 2019: 200

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 21/18

0-14-vuotiaita 2019: 615
15-28-vuotiaita 2019: 655

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 50/38 

0-14-vuotiaita 2019: 615
15-28-vuotiaita 2019: 536

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 26/24 

0-14-vuotiaita 2019: 6626
15-28-vuotiaita 2019: 8683

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 336/209 

0-14-vuotiaita 2019: 560
15-28-vuotiaita 2019: 620

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 74/67 

0-14-vuotiaita 2019: 161
15-28-vuotiaita 2019: 145

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 20/15

0-14-vuotiaita 2019: 326
15-28-vuotiaita 2019: 204

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 12/9

0-14-vuotiaita 2019: 331
15-28-vuotiaita 2019: 375

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 31/30

0-14-vuotiaita 2019: 197
15-28-vuotiaita 2019: 271

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 55/24

0-14-vuotiaita 2019: 1782
15-28-vuotiaita 2019: 2177

Etsivä nuorisotyö yhteydessä/
tavoittanut nuoria 2020: 272/234

0-14-vuotiaita 2019: 3562
15-28-vuotiaita 2019: 4320

Etsivä nuorisotyö 2020: 246/180 
(sis. Enonkosken tiedot)

Nuorisotilastot.fi -
 tilastotietoa kuntasi 

nuorisotyöstä

https://nuorisotilastot.fi/
https://nuorisotilastot.fi/
https://nuorisotilastot.fi/
https://nuorisotilastot.fi/
https://nuorisotilastot.fi/


KUNTAPÄÄTTÄJÄN
LASTEN- JA NUORTENPUOLUSTUSVALA

KUNTA

Tietoa

Minä lupaan ja vakuutan
kunniani ja omantuntoni kautta 
olevani kunnan luotettava aikuinen. 

Tahdon kuunnella nuorten mielipiteitä ja eläytyä heidän
tilanteeseensa, jotta ymmärtäisin heitä paremmin.

Lupaan kertoa kuntani nuorisovaltuustolle ja nuorille
kaikesta päätöksenteosta, joka koskee nuoria.  

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa säilyttää
arvostavan vuorovaikutuksen ja pyrkiä tasa-arvoon,
kunnioitukseen ja samanvertaisuuteen niin nuorten kuin
kanssapäättäjieni kanssa.

Lupaan välttää turhaa kapulakieltä ja jargonia, 
olla avoin, rento enkä liian virallinen. 

Otan rohkeasti yhteyttä nuoriin, oli asia mikä vain.

Jos sanani syön, niin mörökölli minut vieköön! 
Koska olen myös itse ollut nuori.

Lasten- ja nuortenpuolustusvala on koottu 
E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon
-hankkeessa nuorten toiveista kuntapäättäjille 8/2021


