
Se, ettei transpoleja
ole muualla kuin

Helsingissä ja
Tampereella

Bussikuskien käytös

Opiskelijoiden
kouluajat. Koulu alkaa
ihan liian aikaisin.
Opiskelijat eivät saa
tarpeeksi unta.

Nuorten raha-asioiden,
esim. tukiasioiden
monimutkaisuus

Se, että mies baarissa
hipelöi, ja jatkaa vaikka
pyytäisi lopettamaan. 

Se, etten saa yöllä
nukuttua ja väsyneenä
vituttaa kaikki. 

Asuntolassa asuminen -
välillä tarvitsisi omaa
rauhaa. 

Mikkelin taloustilanne. 

Se, että tartteisin terapiaa, mutten saa.

Yksinäisyys.

Ihmiset ja huono käytös. 

Bussit kulkee huonosti ja
kyliltä ei pääse
harrastamaan. 

Suhtautuminen nuoriin.  Se, ettei ihmistä
kohdata ihmisenä.
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-illan tuloksia ja

vastauksia nuorille
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OHJAAMO OLKKARI 2.0 -HANKKEEN
SARI-ANNE RATIA VASTAA:
Ohjaamo Olkkari 2.0-hankkeessa on
tulossa talousneuvola -toimintaa. Tukien
hakemiseen saa neuvoja ohjaamosta.

TALOUS JA TUKIASIAT
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RAHA- JA
TUKIASIOIDEN
MONIMUTKAIS

UUS



OHJAAMO OLKKARI 2.0 -HANKKEEN
SARI-ANNE RATIA VASTAA:
Ohjaamollla on ollut suunnitteilla
kirjastolla kokoontuvaa
keskusteluryhmää, kun koronatilanteen
puolesta on mahdollista. 

Ohjaamot järjestävät myös muuta
toimintaa, jossa voi tutustua uusiin
ihmisiin yhdessä tekemisen parissa,
kannattaa siis seurata tiedotusta somessa
@ohjaamoolkkari.

IHMISSUHTEET JA TOISTEN
IHMISTEN KOHTAAMINEN
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Keskusteluryhmä
nuorille aikuisille.

Filosofisempia
keskustelun aiheita -

tunnin mittainen ja
ryhmästä nousevia

aiheita. 

Yksinäinen olen. On
muutama kaveri.

Mutta voisi löytää
uusia ihmisiä ja

kavereita. 



OHJAAMO OLKKARI 2.0 -HANKKEEN
SARI-ANNE RATIA VASTAA:
Nuorisopalvelut toimii yhteistyössä
muiden toimijoiden (liikunta- ja
kulttuuripalveluiden kanssa), Menoksi-
kanava on perustettu kokoamaan
toimintaa ja harrastuksia Mikkelin
kaupungissa. 

Alle 18-vuotiaiden toimintaan liittyen,
lähiöiden nuorisotiloille on hankittu
nuorten toiveista välineitä ja kalusteita. 

Enemmän
hauskoja
paikkoja – tiloja
ihmisille, jotka
eivät ole vielä
täysi-ikäisiä 

HARRASTUKSET
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Harrastukset
on kallita,

mutta niistä
on hyvin

tietoa
tarjolla



OHJAAMO OLKKARI 2.0 -HANKKEEN
SARI-ANNE RATIA VASTAA:
Ohjaamo Olkkarilla on ohjausryhmä, jolle
kaikki  Mikä vituttaa -iltojen viestit
viedään tiedoksi. Ohjausryhmässä ovat
mukana mm. Mikkelin nuorisotyö,
palvelupäälliköt aikuissosiaalityöstä,
lastensuojelu- ja perhesosiaalityöstä, MT-
ja päihdepalveluiden avopalveluista,
opetusjohtaja, Mikkelin kaupungin
työllisyyspalveluiden ja  TE-toimisto
tuetun työllistymisen palvelupäälliköt
sekä  Esedun koulutuspäällikkö ja
Ohjaamon henkilökunnan edustaja. 

MUITA ILLASSA ESIIN
TULLEITA ASIOITA
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Se ettei suomessa ole
enempää Transpoleja

Yksinäinen olen. On
muutama kaveri.

Mutta voisi löytää
uusia ihmisiä ja

kavereita. 



YHESSÄ ETEENPÄIN -HANKKEEN 
 ANTTI VÄISÄNEN VASTAA:
Yhessä eteenpäin -hanke tekee
yhteistyötä maakunnan toisen asteen
oppilaitosten asuntolatoiminnan
kehittämisessä. 

Nuoret voivat tarvita tukea erilaisissa
elämäntilanteissa, ja asuntolaa ohjaava
aikuinen voi kuunnella ja ohjata tuen
äärelle. 

Kannattaa jutella asioista
asuntolaohjaajan kanssa ja kysyä häneltä
myös tarvittaessa neuvoa.

Isäpuoli on
perseestä. Se
vihaa mua.
Valittaa äidille
mitä mä teen.
Asun asuntolassa
ja himassa
viikonloput. 

ASUNTOLASSA ASUMINEN
 JA OMA RAUHA
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Asuntolassa
asuminen - välillä

tarvitsisi omaa
rauhaa. 



MIKKELIN OPETUSJOHTAJA 
SEIJA MANNINEN  VASTAA:
Voit ottaa yhteyttä
maahanmuuttajaopetusta koordinoivaan
opettajaan Riikka Turuseen ja kysyä, onko
sopivaa oman äidinkielen opetusryhmää
tarjolla.

Ryhmän koostumus riippuu
osallistujamäärästä. Kielitaito ja
kehitystason mukaisiin ryhmiin ei ole aina
mahdollista jakaa kun on pieniä ryhmiä.
Kannattaa kannustaa omiakin tuttuja
hakeutumaan oman kielen opetukseen, jos
on tiedossa joku joka ei käy vielä
opetuksessa.

Oon käynyt
oman äidinkielen
opetuksessa –
mutta kaikki
olivat eri-ikäisiä. 

Haluisin
opiskella
venäjän
kieltä.

 
 

OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS
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Koulu alkaa ihan
liian aikaisin.
Opiskelijat eivät
saa tarpeeksi unta.

KOULUAJAT JA VÄLITUNNIT

MIKKELIN OPETUSJOHTAJA 
SEIJA MANNINEN VASTAA:
Perusopetuslain mukaan oppitunnin
pituus on 60 min., josta 15 min. voidaan
käyttää välituntiin.  

Koulukuljetusten takia kaikki
koulupäivät eivät aina voi alkaa samaan
aikaan, mutta lukujärjestykset yritetään
tehdä niin, etteivät kaikki koulupäivät
ala klo 8.

Välitunnit voisi
poistaa – jotta

pääsisi aiemmin
koulusta. 



Opettaja on mulkku – vihan
hallinta ongelmia – paiskoo

ovia. Antaa henkilökohtaisten
asioiden vaikuttaa fiiliksiin ja

suhtautumiseen. 

Opettajia voisi tarkistaa
vähän paremmin, ettei
otettaisi vanhankantaisia
– jotka lyö ja on oppineet
(toisen kulttuurin) tavat
opettaa. 

Käyttäydyin huonosti ja
opettaja löi. Ei se oikeuta
lyömään, jos käyttäytyy
huonosti. 

Opettaja pakottaa minut
jäähylle – ja antaa sitten
luvattoman poissaolon. 
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MIKKELIN OPETUSJOHTAJA 
SEIJA MANNINEN VASTAA:
Olen hyvin pahoillani kuullessani, että oppilas
on kokenut tällaista kohtelua.

Tällainen toiminta ei missään tapauksessa
kuulu kouluun. Opettaja ei saa toimia tällä
tavalla, vaikka oppilas olisikin käyttäytynyt
huonosti.

Jos kohtaat asiatonta kohtelua, ota heti
yhteys rehtoriin, jotta asia voidaan selvittää
ja asiattomaan toimintaan puuttua.

Opettajalle voidaan tarjota tarvittaessa myös
täydennyskoulutusta ja perehdytystä
ammatilliseen toimintaan.

OPETTAJAN
ASIATON TOIMINTA
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ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ANNE KOKKONEN JA
ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ TOMI HEIMONEN:
Aikuisten on hyvä muistaa, että nuoria kannustamalla ja
tukemalla voidaan vaikuttaa myös nuorten pysymiseen
maakunnassa. Paljon tekemistä on kohtaamisen
parantamisessa. Yrityksillä on halua ottaa vastaan nuoria,
mutta niiltäkin kaivataan aktiivista vastaan tulemista
nuorten suuntaan! 
Ratkaisuja näihin asioihin löytyy parhaiten yhteistyössä.
Oppilaitokset voivat järjestää esimerkiksi tapahtumia
jossa yritykset ja tulevat työntekijät kohtaavat. 
Nuorten oma-aloitteisuuteen kannustaminen on myös
tärkeää, ja tähän tarvitaan ammatillista itseluottamusta
pohjalle. Tässä opetuksella on iso rooli. 
Pidä kiinni unelmista, tarvitaan uskoa tulevaisuuteen.
Oma motivaatio ja toiveiden kuuleminen tärkeää!
Realismia on myös se, että työt muuttuvat ja työpaikan
voi löytää samalla alalla ”uudesta paikasta".

TYÖPAIKAT ETELÄ-
SAVOSSA

vituttaa kun
nuorille
opiskelijoille ei
löydy hirveesti
töitä, tuntuu että
nuoria ei arvosteta

Autoasennus
opettaja sanoi, ettei

täällä ole töitä.
Pitää lähteä muualle,

jotta on töitä. 
On hyvä ettei meille

valehdella. 



Mönkijänremppa 
Rieju ei toimi

Kahvin loppuminen 

Kaikki ei noudata
korona rajoitteita

ihmiset,  jotka
luulee olevansa
parempia kuin muut

Yhteisten
varojen
tuhlaus

Aikaiset aamut -
pitkät päivät 

Pitkä koulumatka, kasin
aamut, stressaavat
koulutehtävät ja korona Seppo-peli = tämä peli

nuorilla ei ole tarpeeksi vaikutusvaltaa
koulussa ja yhteiskunnassa

Rahan loppuminen

Korona, koska ei pysty
tekemään mitään. 

kun nuorille
opiskelijoille ei löydy
hirveesti töitä,
nuoria ei arvosteta 

nuorille ei oo tarpeeks
paikkoja sisällä missä voi
oleskella viikolla ja
viikonloppuna ilman että
joku on jäkättämässä
vieresessä

Kallis koulutus

5.10., 13.10. JA 17.11.2020 VAIKUTA ETELÄ-SAVOSSA- TOISEN ASTEEN PELITAPAHTUMAN MIKÄ VITUTTAA -KYSYMYKSEEN VASTATTUA

mopojonnet iltasin
huudattamassa

mopojaan

opettajat

-- kun on paljon kaikkia
mahdollisuuksia, mutta niistä
tiedottaminen ontuu. Jostain
tapahtumasta saadaan kuulla
vasta viikko sen järjestämisen
jälkeen. Tiedotuskanavana ei
toimi Facebook tän ikäryhmän
kanssa :D

 että vasta 18 vuotiaana
saa ajokortin eikä 16- 

Roskaaminen ! 
Ne pikaruokapaikan

roskat saa
laittaa roskikseen

ihan rohkeesti! 

Että opettajat eivät
ymmärrä oppilaiden
haasteita ja että
aamulla ei saa
nukkua tarpeeksi
pitkään

Sukupuoliin liittyvät
olettamukset: esim.
kaksi tyttöä voi nukkua
vierekkäin eikä
ongelmaa, kaksi poikaa
jotka nukkuu vierekkäin
leimataan heti homoiksi
ja jos satut nukkumaan
toisen sukupuolen
vieressä olette
automaattisesti yhdessä
tai vähintään säädätte
jotain.



Miten opiskelijat pääsevät mukaan
oikeasti että voisi vaikuttaa
asioihin? Arjessa pitäisi olla

"ikkunoita" joista päästä hetkeksi
sisään, johonkin jossa on fyysinen

paikka ja tila, kuulla ja päästä
osallistumaan arjessa ja tätä kautta

vaikuttaa asioihin.

Koulussa sanotaan, että sosiaalisuus ja
ryhmäytyminen on tärkeää, mutta koulun

vaatimukset, rytmi ja rutiini ei palvele
tarjkoitusta

Mopolla on kallis ajaa
Nuorten raha-asioiden,
esim. tukiasioiden
monimutkaisuus

Vituttaa että ala-
asteikäisiä tuotiin
kampusalueelle ja uudet
tilat meni peruskoulun
käyttöön

Syrjäkylillä asuminen - ei
pääse mihinkään

Vituttaa kun
vertaillaan
kavereihin eikä
arvosteta omia
valintoja 

Ammattikorkeakoulua
arvostetaan vähemmän kuin
yliopistoa

Maahanmuuttajalapset on
levottomia bussissa

Ammattikoulua
arvostetaan
vähemmän kuin
lukiota

Vituttaa ettei ihmiset osaa
noudattaa rajoituksia 

Toisen asteen epätasa-
arvo, ammatilliset opinnot
ilmaisia, käytännössä
lukiossa menee kirjoihin
tosi paljon rahaa

Kirjastolla pitäisi olla avoin
kahvila/tapaaminen jossa
jutellaan tämän päivän
ajankohtaisesta aiheesta: 
arjen etiikka ja filosofia,
ajatustenvaihtoa, keskustelua

Traumoja julkisella
puolella - lääkäri antoi
ymmärtää että oireet
ovat  pään sisällä
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talvi.

Vanhemmat
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MIKKELIN NUORISOVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA NOORA RAUHALA VASTAA:
Ymmärrän pointin, näen, mistä nuori tulee.
Vaikuttamiseen ja erityisesti poliittiseen
kampanjointiin kuuluu aina tietty määrä
“tekopirteyttä” alalla vallitsevan kilpailun takia.
Saat kiinni enemmän (äänestäjiä ja kannattajia)
hunajalla kuin etikalla!
Kuitenkin vaikuttajia on hyvin erilaisia, ja jos
vaikuttaminen kiinnostaa kannustan hakemaan
omana itsenäsi mukaan, niin ympärille muodostuu
joukko ihmisiä jotka arvostaa sun persoonallista
tapaa vaikuttaa. Myös vaikutuskeinoja on
monenlaisia; esim. somevaikuttaminen ja
kunnallisvaaleissa äänestäminen ovat hyviä
vaikutuskeinoja ihmisille jotka eivät nauti
suuremmasta “esittämisestä”! 

VAIKUTTAJATOIMINTA

"Vaikuttajatoimin
nasta tulee

tällainen "hei mä
olen tällainen"

(tekopirteä)
mielikuva, ja sitten

tulee sellainen
olo, että mä en

ole sellainen"
(vaikuttaja,

vaikka asioihin
vaikuttaminen

kiinnostaa)
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VAIKUTTAJATOIMINTA MIKKELIN NUORISOVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA NOORA RAUHALA VASTAA:
Harmittaa että tämä asia huolestuttaa nuoria näin
paljon, omastakin mielestä tämä suuri ongelma
tällä hetkellä (nuoret eivät koe itseään
kuulluiksi/mielipiteitään tärkeiksi).
Mielestäni esim. kyselyt ja sosiaalisen median
aktiivinen käyttö (informaation jakaminen ja
matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuuksien
luominen) ja erilaiset projektit vaikuttajaryhmiltä
voisivat sekä aktivoida vaikuttajaryhmien ulkoisia
nuoria saamaan äänensä kuuluviin, että saada
nuoret tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi
päätöksentekoa Mikkelissä. 

Täytyisi saada
kokemus että on
tärkeä ja
kuullaan
mielipidettä
ilman että "on
aktiivisesti
yhteydessä
vaikuttaja-
ryhmään"
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 OPISKELIJAKUNTA-
TOIMINTA

MIKKELIN NUORISOVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA NOORA RAUHALA VASTAA:
Olen lukion opiskelijakunnassa ja olen huomannut
että toiminta herättää paljon kysymyksiä. Myös
tunne siitä, että on hankala päästä OIKEASTI
vaikuttamaan on monille nuorille samaistuttava ja
kertoo siitä, että vaikutusmahdollisuuksista ei
löydy tarpeeksi tietoa. 
On tärkeää, että opiskelijakunta olisi helposti
lähestyttävä ja tavoitettavissa helposti, jotta
opiskelijat pystyisivät/uskaltavat lähestyä heitä
kysymyksillä. 
“Ikkunoiden” luomiseen koen voivani
kuntapolitiikassa vaikuttaa esim. mahdollistamalla
nuorille oleskelutiloja, joissa vaikuttaa. Myös
nuvan osallistuva budjetointi, josta nuoret voivat
hakea rahoitusta omille ideoilleen voisi olla avuksi
tässä. 

Miten pääsisi mukaan
opiskelijakuntaan, miten
opiskelijat pääsevät
mukaan oikeasti että voisi
vaikuttaa asioihin?

Mahdollistaisi että olisi
arjessa tilanteita,
"ikkunoita" joista päästä
hetkeksi sisään, johonkin
jossa on fyysinen paikka
ja tila, kuulla ja päästä
osallistumaan arjessa ja
tätä kautta vaikuttaa
asioihin.
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ARJESSA
VAIKUTTAMINEN

MIKKELIN NUORISOVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA NOORA RAUHALA VASTAA:
Tämän pitäisi olla Mikkelille prioriteetti, jos
halutaan pitää nuoret täällä. 
Koen, että paras asia mitä nuorisovaltuusto voi
asialle tehdä on tarjota tiloja, joissa nuoret
pääsevät vaikuttamaan ja järjestämään
tapahtumia. 
Olisi myös tärkeää pitää aktiivisesti yhteyttä
nuoriin, muuten ei voi tietää millaisilla arkisilla
tavoilla nuoret haluaisivat ylipäätänsä vaikuttaa. 
Myös projektit, kuten E=mc2, tarjoavat mahtavia
vaikutusmahdollisuuksia nuorille. 

Pitäisi olla
toistuvia

mahdollisuuksia
arjessa, niin kuin

(Kulttuuripaja)
Kajolla, vaikuttaa
arjen tasolla, että

tietäisi ja olisi
turvallisuuden

tunne että tulee
aina uusi tilaisuus.
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OPINNOISSA
RYHMÄYTYMINEN

MIKKELIN NUORISOVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA NOORA RAUHALA VASTAA:
Olen huomannut saman ilmiön lukiossa. Varsinkin
korona-aikana opiskelijoiden ryhmäytyminen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen on jäänyt
huolestuttavasti taka-alalle todennäköisesti joka
oppilaitoksessa. 
On erittäin tärkeää, että tällaisista ilmiöistä
puhutaan ääneen. Koen, että yksi hyvä tapa, jolla
voin itse ottaa tähän valtuuston kanssa kantaa
ovat julkiset kannanotot mm. radiossa, lehdissä tai
nuvan somessa. Tämä nostaa ilmiön pöydälle ja
innostaa ihmisiä puhumaan siitä rehellisesti. 

Koulussa sanotaan,
että sosiaalisuus ja

ryhmäytyminen on
tärkeää, mutta 

 koulun vaatimukset,
rytmiä ja rutiini ei

palvele tarkoitusta.
 

 Sosiaalisten
taitojen

harjoittamiseen ei
kuitenkaan ole luotu

tilanteita ja
mahdollisuuksia

vaan ryhmäytyminen
ulkoistetaan

opiskelijakunnalle.



Liian vähän
bändikämppiä

 Ilmainen koulukyyti
kaikille. 5 km on pitkä
matka rajaksi Ainakin

alakoululaisille.

Hiekoitus
vanhan kirkon
alueella
huonoa!!!!

Nuorten raha-asioiden,
esim. tukiasioiden
monimutkaisuus

Pieksämäellä ei ole
mahdollista harrastaa
kiipeilyä tai koripalloa

Kaikki pienet
kyläkoulut
lakkautetaan

Heteronormatiivisuus -
Terveydenhoitajan eka kysymys
on onko sinulla parisuhdetta
vastakkaisen sukupuolen kanssa.
Tämä voi olla tosi ahdistavaa.

Se ettei ole
skeittipaikkaa tai
skeittihallia

Nuorten suhtautuminen toiseen
sukupuoleen- ulkonäön
arvostelu, kiusaaminen,
ahdistelu

Ei ole amk
tarjontaa
tarpeeksi
jos aloja
katsotaan

Korona ja rajoitukset

Toisen asteen
koulutuksen taso
heittelee

Se että "virallisiin?" kesätöihin
ei oteta 13-14-vuotiaita

Ikäihmiset eivät
suvaitse hyvin nuorten
erilaisuutta

Pieksämäki on ahdasmielinen,
erilaisuutta ei suvaita. 
Rasismi, homofobia. 
Opettajien pitäisi puuttua. 

Vanhemmat

 Kontiopuisto on museoviraston
suojelema. Kylmilleen jääviä
taloja, purku ja muuntaminen
käyttöön hankalaa.

Ikäloput
päättäjät
kaukana
nuorten
asioista

Ulkonäköpaineet
- miten uskaltaa

pukeutua

Muraalihankkeen
peruuntuminen viljasiilo.
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mikä v*tuttaa? 
-illan tuloksia ja 

vastauksia nuorille
pieksämäki 28.1.2021



Liian vähän
bändikämppiä

 Ilmainen koulukyyti
kaikille. 5 km on pitkä
matka rajaksi Ainakin

alakoululaisille.

Hiekoitus
vanhan kirkon
alueella
huonoa!!!!

Nuorten raha-asioiden,
esim. tukiasioiden
monimutkaisuus

Pieksämäellä ei ole
mahdollista harrastaa
kiipeilyä tai koripalloa

Kaikki pienet
kyläkoulut
lakkautetaan

Heteronormatiivisuus -
Terveydenhoitajan eka kysymys
on onko sinulla parisuhdetta
vastakkaisen sukupuolen kanssa.
Tämä voi olla tosi ahdistavaa.

Se ettei ole
skeittipaikkaa tai
skeittihallia

Nuorten suhtautuminen toiseen
sukupuoleen- ulkonäön
arvostelu, kiusaaminen,
ahdistelu

Ei ole amk
tarjontaa
tarpeeksi
jos aloja
katsotaan

Korona ja rajoitukset

Toisen asteen
koulutuksen taso
heittelee

Se että "virallisiin?" kesätöihin
ei oteta 13-14-vuotiaita

Ikäihmiset eivät
suvaitse hyvin nuorten
erilaisuutta

Pieksämäki on ahdasmielinen,
erilaisuutta ei suvaita. 
Rasismi, homofobia. 
Opettajien pitäisi puuttua. 

Vanhemmat

 Kontiopuisto on museoviraston
suojelema. Kylmilleen jääviä
taloja, purku ja muuntaminen
käyttöön hankalaa.

Ikäloput
päättäjät
kaukana
nuorten
asioista

Ulkonäköpaineet
- miten uskaltaa

pukeutua

Muraalihankkeen
peruuntuminen viljasiilo.
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PIEKSÄMÄEN NUORISOVALTUUSTO PISTON
OHJAAJA PIA NIILO-RÄMÄ VASTAA:
Harrastustoiveita on viety peruspalveluiden
arviointiin liikuntatoimelle. 
Järjestötalo säilyy, bändikämppiä on saatu
varattua lisää. 
Skeittihallin perustamista ollaan Piston kanssa
viety eteenpäin ja olemme kesällä menossa
katsastamaan sopivaa paikkaa hallille.
Olemme myös saaneet mopoilijoille oman paikan
lentokentän läheltä ajamiseen ja kokoontumiseen,
joka ei häiritse lähiasukkaita. Alueella voi myös
harjoitella taitoajoa vaarantamatta liikennettä.

 

HARRASTUS-
MAHDOLLISUUDET
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Liian vähän
bändikämppiä

Se ettei ole
skeittipaikkaa tai
skeittihallia

Pieksämäellä ei ole
mahdollista harrastaa
kiipeilyä tai
koripalloa

Vapaa ajan harrastuksia
on vähän. Lätkäjätkä ja
futiskundeille löytyy mut

yleisesti ei paljoa tarjolla. 

Järjestötalo on tärkeä. 
Tarvitaan harrastamiseen



PIEKSÄMÄEN NUORISOVALTUUSTO PISTON
OHJAAJA PIA NIILO-RÄMÄ VASTAA:
Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja
luoda kulttuuria siihen, miten toisia ihmisiä
kohdellaan ja kunnioitetaan. 
Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan arvostavaa ja
toisia kunnioittavaa yhdessäoloa. Teemme myös
yhteistyötä Veturitallien vartioinnin kanssa.
Asiasta on tärkeää keskustella avoimesti. Olemme
olleet  yhteydessä Pieksämäen lehteen
mahdollisesta juttusarjasta aiheeseen liittyen.
Pidämme asiaa esillä aina tilaisuuden tullessa. 
Pieksämäellä toimii nuorten monialainen ohjaus- ja
palveluverkostoryhmä Katiska, jossa otamme myös
aiheen esille. Katiskassa on mukana eri alojen
ammattilaisia, jotka toimivat nuorten kanssa mm.
koulussa, hyvinvointi-, työllisyyspalveluissa sekä
nuorisotoimiessa. Tällainen verkosto tulee olla
nuorisolain mukaan joka kunnassa.
 

TOISTEN IHMISTEN
KOHTELU JA SYRJINTÄ
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Pieksämäki on ahdasmielinen,
erilaisuutta ei suvaita. 
Rasismi, homofobia. 

Nuorten suhtautuminen toiseen
sukupuoleen- ulkonäön
arvostelu, kiusaaminen,
ahdistelu

Ikäihmiset eivät
suvaitse hyvin nuorten

erilaisuutta

Haukkuminen vituttaa, koska mua
haukutaan ja väitetään sellaisia
asioita joita en ole tehnyt 

aina kun kävelen veturitalleilla nii
mulle nauretaan (toiset nuoret)



PIEKSÄMÄEN NUORISOVALTUUSTO PISTON
OHJAAJA PIA NIILO-RÄMÄ VASTAA:
Tekniselle puolelle on viety viestiä hiekoituksesta,
liikennemerkeistä sekä tiemerkinnöistä,
koulumatkakyydeistä, paikallisliikenteen
aikataulusta sekä OP-areenan valaistuksesta.
Olemme myös saaneet mopoilijoille oman paikan
lentokentän läheltä ajamiseen ja kokoontumiseen,
joka ei häiritse lähiasukkaita. Alueella voi myös
harjoitella taitoajoa vaarantamatta liikennettä.

LIIKENNE JA
TURVALLISUUS
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Ilmainen koulukyyti
kaikille. 5 km on

pitkä matka
rajaksi Ainakin

alakoululaisille.

Hiekoitus
vanhan kirkon
alueella
huonoa!!!!

Teiden maalaus jäi kesken,
liikennemerkit huurtuu.

Vaikea erottaa missä
suojatie. Turvallisuus!

Lapsen korkeudelle toinen
merkki.



PIEKSÄMÄEN NUORISOVALTUUSTO PISTON
OHJAAJA PIA NIILO-RÄMÄ VASTAA:
Kesällä on tulossa nuorten oma tapahtuma tori-
ilta 30.7. ja Pieksämäen Pride-tapahtuma 3.7.
jossa myös musiikkia tarjolla.
Olemme viestineet kulttuuritoimelle ja
kuvataideseuralle muraalihankkeesta sekä
näyttelytoiminnan tarpeesta yläkoulu- ja
lukiolaisille  

NUORISO-,
KULTTUURI JA

VAPAA-AIKATOIMI
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Nuorisotoimi,
musiikkitapahtumia
voisi olla enemmän

kuin 1-2 vuodessa

Muraalihankkeen
peruuntuminen 
viljasiilolta

Nuorten taiteilijoiden
triannaali- ei ole mahdollista

saada näyttelyitä jos ei
kuulu taiteilijaseuraan. 

Nuorisotoimelle ei anneta
 riittävästi resursseja 



ei ole kannattavaa mennä
kesätöihin sillä

kuntoutustuen vero voi
kasvaa kesätyötulojen

takia jopa 75%

kaveri peruu tapaamisen
viime hetkellä

Enemmän kävelyteitä.
Uimarannan ja
nukkekodin kautta

Oma kyyti pakko olla kesällä
muuten ei pääse minnekkään.
Mopolla sitä pääsee
toistaseks liikkumaan. 

Tietyöt ja
lumityöt
yöllä/aikaisin
aamusta

koulukiusaamista tulee olemaan
niin pitkään kun on kouluja.
sitä ei voi saada poistettua
mutta sitä voidaan vähentää,
jos sitä huomataan opettajien
ja vanhempien kanssa. 

Se ettei ole
skeittipaikkaa tai
skeittihallia

Nuorten suhtautuminen toiseen
sukupuoleen- ulkonäön
arvostelu, kiusaaminen,
ahdistelu

Ei ole mitään kauppaa
joka olisi auki 24/7 :(,
ilta/yöaikaan on
helpompi käydä
hoitamassa asioita kun
ei ole paljon muita
ihmisiä

Menkat

Epäonnistuminen jossain

Se että "virallisiin?" kesätöihin
ei oteta 13-14-vuotiaita

Ikäihmiset eivät
suvaitse hyvin nuorten
erilaisuutta

3.5.2021 OHJAAMO PIEKSÄMÄEN, NUORISOTOIMEN JA E=MC2 - HANKKEEN MIKÄ VITUTTAA? -ILLAN AIKANA SANOTTUA

Mua vituttaa et aina kun
kävelen veturitalleilla nii
mulle nauretaan (toiset
nuoret). 

Vanhemmat

Haukkuminen vituttaa, koska
mua haukutaan ja väitetään
sellaisia asioita joita en ole
tehnyt 

Korona

Vapaa ajan harrastuksia
on vähän. Lätkäjätkä ja
futiskundeille löytyy mut

yleisesti ei paljoa tarjolla. 

Koripallokenttien
verkkojen kunto

Psykologien määrä
terveyspalveluissa,
ei meinaa saada
aikoja millään 

Nuorisotoimelle
ei anneta
riittävästi
resursseja 

Känniläisten
huutelu 

Tiktokissa
leviävät

tyhmät ideat

Mediapajan
aikainen/epäsäännöllinen

alkamisajankohtamikä v*tuttaa? 
-illan tuloksia ja 

vastauksia nuorille
pieksämäki 3.5.2021



ei ole kannattavaa mennä
kesätöihin sillä

kuntoutustuen vero voi
kasvaa kesätyötulojen

takia jopa 75%

kaveri peruu tapaamisen
viime hetkellä

Enemmän kävelyteitä.
Uimarannan ja
nukkekodin kautta

Oma kyyti pakko olla kesällä
muuten ei pääse minnekkään.
Mopolla sitä pääsee
toistaseks liikkumaan. 

Tietyöt ja
lumityöt
yöllä/aikaisin
aamusta

koulukiusaamista tulee olemaan
niin pitkään kun on kouluja.
sitä ei voi saada poistettua
mutta sitä voidaan vähentää,
jos sitä huomataan opettajien
ja vanhempien kanssa. 

Se ettei ole
skeittipaikkaa tai
skeittihallia

Nuorten suhtautuminen toiseen
sukupuoleen- ulkonäön
arvostelu, kiusaaminen,
ahdistelu

Ei ole mitään kauppaa
joka olisi auki 24/7 :(,
ilta/yöaikaan on
helpompi käydä
hoitamassa asioita kun
ei ole paljon muita
ihmisiä

Menkat

Epäonnistuminen jossain

Se että "virallisiin?" kesätöihin
ei oteta 13-14-vuotiaita

Ikäihmiset eivät
suvaitse hyvin nuorten
erilaisuutta
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Mua vituttaa et aina kun
kävelen veturitalleilla nii
mulle nauretaan (toiset
nuoret). 

Vanhemmat

Haukkuminen vituttaa, koska
mua haukutaan ja väitetään
sellaisia asioita joita en ole
tehnyt 

Korona

Vapaa ajan harrastuksia
on vähän. Lätkäjätkä ja
futiskundeille löytyy mut

yleisesti ei paljoa tarjolla. 

Koripallokenttien
verkkojen kunto

Psykologien määrä
terveyspalveluissa,
ei meinaa saada
aikoja millään 

Nuorisotoimelle
ei anneta
riittävästi
resursseja 

Känniläisten
huutelu 

Tiktokissa
leviävät

tyhmät ideat

Mediapajan
aikainen/epäsäännöllinen

alkamisajankohta



SEUTUOPISTON OPETTAJA TUOMAS
RAATIKAINEN VASTAA:
Työpajojen järjestäjät ovat vastuussa toteutuksesta
ja myös aikataulutuksesta. Korona-aikaan on pitänyt
huomioida pienet ryhmäkoot, joten kaikki eivät
mahdu samaan aikaan paikalle.
Aloittaessasi pajatoimintaa tai kuntouttavaa
työtoimintaa, voit esittää toivettasi joko aamu-tai
iltapäiväpainotteisesta toiminnasta. Toisille sopii
aamupainotteinen-, toisille iltapäiväpainotteinen
toiminta. Toimipaikasta/pajasta riippuen aamu-ja
iltapäivään on rakennettu erityyppisiä
pajatoimintoja. 
Alkamisaikaan ei voida tehdä muutosta kuin
aikaistamalla aloitusaikaa entisestään, sillä
mediapajan ohjaajilla on paljon muuta työtä pajan
lisäksi. Pajalla on mahdollisuus harjoitella
aikataulutusta ja sitä, että tulee töihin ajallaan. 

TYÖPAJOJEN
AIKATAULUT
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Mediapajan
aikainen/ 

epäsäännöllinen
alkamisajankohta



ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ PAULA
MANNINEN VASTAA:
Olemme esitelleet Ohjaamon ohjausryhmälle
palautteen ja Ohjaamon päivystäjien kanssa
mietitään, miten saadaan Ohjaamoa
tunnetummaksi nuorille.

OHJAAMOTOIMINTA
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Ohjaamotoimintaa
pitäisi tehdä vielä

paremmin
tunnetuksi - oon
saanut nopeasti ja

helposti
tarvittavaa
palvelua!



ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ PAULA
MANNINEN VASTAA:

Keskustelimme asiasta kaupungin ehkäisevän
päihdetyön ryhmä Viisarissa. 
Asiassa tarvitaan tietoisuuden herättämistä
pieksämäkeläisissä, siitä, miten nuoret kokevat
muiden käyttäytymisen. Miten julkisissa paikoissa
hyväksytään humalakäyttäytymistä? 
Jos huutelu tulee esim. ravintolan terassilta, tästä
ovat myös elinkeinoharjoittajat vastuussa.
Pieksämäellä ei ole hyväksyttävää käyttäytyä
julkisesti humalaisesti. 

IHMISTEN KÄYTÖS
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Känniläisten
huutelu



 kansalaisopistolla
kurssit menee

äkkiä täyteen tai on
vaan yksi

viikonloppu aihetta
joka kiinnostaa

Etäkoulu oli vaikeaa -
tehtäviä aivan liikaa -

päättötodistus 

Yleinen
toimettomuus -
omassa elämässä 

 Armeijan jälkeen olisin
lähtenyt opiskelemaan
lentäjäksi, mutta epilepsia
puhkesi tällöin.

Vähän kauppoja -
isompi ostari pitäisi
olla, tiien jokaisen
hupparin

Porukan ulkopuolle jää helposti
- seiskan jälkeen ei ole
ryhmäytymishommia koulussa.

Vituttaa Kelan -Te-
toimiston luukutus. Pitää
senttiä venyttää pahan
kolminaisuuden kanssa.
Olisi toivonut, ettei olisi
tarvinnut erikseen hypätä
turhaan työkkärissä.

Olen yrittänyt löytää oman alan töitä,
jotka voisin hyväksilukea
harjoitteluiksi opintojen jatkuessa.
Mikkelissä on oman alan yrityksiä pari,
mutta  harkkapaikat on täynnä. 

Olen saanut kaksi
varoitusta, kolmas
tarkoittaa häätöä.
Elämänrytmi on sellainen,
että mielellään valvon öitä
pelaten, pelatessa syntyy
ääntä, juttelua kavereiden
kanssa, huudahteluja jne. 

Nuoret päihteiden käyttäjät
alle 18 v. kuuluu välkkärille
- Ei A-klinikalle 

Auton katsastus edessä,
autoverot ja muut
edessä, mistä rahat?

Kulttuuria enemmän tarvitaan Mikkeliin -
nuorille suunnatut konsertit 

Ikäihmiset eivät
suvaitse hyvin nuorten
erilaisuutta
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Kuoro lopetettiin ja
kappelimestari irtisanoutui

Seksuaalikasvatus
alkukantaista -

seksuaalinen häirintä,
omat rajat

Tämän vuoden puolella
hammaslääkäri kiireitä -
hirmuiset odotukset - 4 kk
joutunut odottamaan

Korona

Menehtyneet eläimet -
eläimet on tärkeitä

pyörä meni rikki,
mut ei se mitään kun

saan uuden.

Harrastus-
mahdollisuudet
18+ vuotialle
huonommat -
väliinputoajia  

Nuorisotoimelle
ei anneta
riittävästi
resursseja 

ei tarpeeksi hyvä
tietokone, jäin
pelistä ulkopuolle 

Koronan aikana on
etääntynyt kaikista

läheisistäkin kavereista. 

neuvolapalvelut toimii
vaan virastoaikaan.

Kokoaikatyötä tekeviä
pikkulapsivanhempia

syrjitään

mikä v*tuttaa? 
-illan tuloksia ja 

vastauksia nuorille
mikkeli 12.5.2021



 kansalaisopistolla
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tarvinnut erikseen hypätä
turhaan työkkärissä.

Olen yrittänyt löytää oman alan töitä,
jotka voisin hyväksilukea
harjoitteluiksi opintojen jatkuessa.
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erilaisuutta
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Kuoro lopetettiin ja
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ei tarpeeksi hyvä
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syrjitään


