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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN NUORTEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO 

ESITYSLISTA 4/2019 
 
Aika:  maanantai 28.10.2019 klo 13-15 
 
Paikka: Nuorisotila Kontti, kirjaston yläkerta, Väylätie 6, Keminmaa 
 
 
Läsnä Nimi Organisaatio 

x Matti Virtasalo Luotolan nuoret ry 

  Kemin Lämärit ry 

  Kemin Palloseura ry 

  Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 

x Marko Vapaa Suunta 2000 ry 

  CP-yhdistys/ Kemin seudun invalidit 

  Toivola-Luotolan Setlementti ry 

x Janne Olsen Oulun Nuorisoasuntoyhdistys ry 
(Vapaana-hanke) 

  RIKU -rikosuhripäivystys 

  Pohjantähti -opisto 

  Meriva sr 

x Marja Valikainen Keminmaan etsivä nuorisotyö 

  Simon etsivä nuorisotyö 

  Tornion etsivä nuorisotyö 

  Ylitornion etsivä nuorisotyö 

  Kemin etsivä nuorisotyö 

  Tervolan etsivä nuorisotyö 

x Tanja Metsävainio, Tiina 
Hanhela 

Kemin kaupunki, työllisyyspalvelut 

  Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 
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  Tornion Latu ja Polku ry 

  Partiolippukunta Pohjan tytöt ja sissit 
ry 

  Simon 4H ry  

  Tervolan 4H ry 

  Tornion 4H ry 

  Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 

  Järjestöyhdyshenkilö Tornio 

  Järjestöyhdyshenkilö Kemi 

  Järjestöyhdyshenkilö Ylitornio 

  Seurakunnan nuorisotyö Kemi 

  Seurakunnan nuorisotyö Tornio 

  Seurakunnan nuorisotyö Simo  

  Seurakunnan nuorisotyö Keminmaa 

  Seurakunnan nuorisotyö Ylitornio 

  Seurakunnan nuorisotyö Tervola 

x Aila Rytkönen Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
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1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 13:00 
 

2.  Etsivän nuorisotyön toiminnan esittely 
Keminmaan etsivät nuorisotyöntekijät Marja Valikainen ja Mirva Vähä (Mirva 
poistui kokouksen alussa).  
 
Marja Valikainen esitteli etsivän nuorisotyön toimintakenttää ja yhteistyötahot. 
Toiminta on tarkoitettu 15-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja apua 
erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Toimintaan osallistuminen on luottamuksellista 
ja vapaaehtoista. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, vanhemmat, nuoren lähipiiri, 
kouluhenkilökunta tai viranomaiset. 
 
Toimintakausi lähtee syyskuun alusta ja kestää elokuun loppuun. Viime vuonna 
toimintaan kirjautui 81 nuorta, joista 61 tavoitettu henkilökohtaisesti. Nuorten 
määrä saattaa vaihdella 60-80 nuoren välillä vuosittain. Työpajalle voi tulla 
vapaaehtoisella sopimuksella tai työkokeilusopimuksella. Toimisto sijaitsee järven 
toisella puolella, jossa myös nuorten työpaja. Pohjantähtiopiston alaosuudessa.  
 
Etsivän nuorisotyön toimintamuodot: 
- arjen ja elämänhallinnan tukeminen 
- henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta 
- jalkautuva palveluohjaus, jolloin nuoren tukena hoidetaan nuorten asioita 
- koulutus-, työ- ja työkokeilupaikkojen hakeminen yhdessä 
- opiskeluasiat 
- asuntoasiat 
- toimeentulo, velka-asiat 
- asepalvelus 
- tulevaisuus näyttää isolta kysymysmerkiltä 

 
Etsivän nuorisotyön yhteistyötahoja: 
 
- sosiaalitoimisto: asiakastapaamiset, kuntouttava työtoiminta 
- te-toimisto: työharjoitteluasiat, ammatinvalinta, palkkatuki ym. 
- toisen asteen koulutus, lukiot 
- yläkoulu 
- alueella toimivat nuorten projektit: mm. Avain ammattiin, SOKU-hanke, 

Erityistukea elämään hanke, Vapaana hanke 
- Mielenterveysneuvola 
- Nuorisopsykiatrian poliklinikka 
- Rikosseuraamuslaitos 
- Kela: erilaiset tuet ja niiden hakeminen 
- A-klinikka: päihdeasiat 
- nuorten perheet ja lähipiiri 
- muiden paikkakuntien etsivä nuorisotyö 
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Keskusteluja käytiin ja kysymyksiä esitettiin keskustelun aikana seuraavista 
asioista: tavoittavatko toimijoiden rekisterit, miten kattavasti kaikki apua tarvitsevat 
nuoret vai onko rekisterien ulkopuolella paljon nuoria, joita ei ole vielä tavoitettu. 
Paluumuuttajat muilta paikkakunnilta voivat kokea tuen tarvetta. Myös nuorilla on 
itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus ja toimintaan sitoutuu nuori itse, ketään ei 
pakoteta. Ongelmanmäärittely on haasteellista välillä sen osalta, kuka on 
syrjäytymisuhan alla: onko keskiössä nuoren oma kokemus, nuorten 
läheisverkoston näkemys vai eri viranomaistahojen määrittely asiaan. Kaikki nuoret 
eivät ajaudu palveluihin. Kutsunnoissa on mahdollista tavoittaa aina yhden 
ikäluokan miehet: nuorten naisten tavoittaminen ei ole näin kattavalla tavalla ja 
samalla kertaa mahdollista. Samat nuoret pyörivät alueella samoissa ympyröissä, 
kuntarajojen yli. Välitilaan tippuminen haasteena. 
 
Ilmiöt Keminmaassa: kasvavat päihde- ja mielenterveysongelmat työllistävät. 
Pitempään samana työntekijänä toimiminen on selkeästi edesauttanut asiakkuuksia: 
myös Torniossa pysyneet henkilöt samana pitkään eikä ole ollut vaihtuvuutta paljoa 
enää. Lainsäädäntö luo raamit etsivälle nuorisotyölle. Noin 15-20 nuorta aktiivisesti 
kerrallaan mukana toimenpiteissä. Rahoittaja kerää tilastotietoa. Sovari -mittari 
otettu viime keväänä käyttöön. Tilastotietoa nuorilta itseltään saadaan, ei ole liian 
raskas täyttää. Työpajoilla ja nuorisotyössä käytössä.  
 
Pohdittiin, mitä pitäisi tapahtua yhteiskunnassa, ettei etsivää nuorisotyötä enää 
tarvittaisi? Tarve on viranomaisten, mt-palvelujen ja muiden nuorisotoimijoiden 
välimaastossa rinnalla kulkijana. On enemmän kuin palveluihin ohjaamista. Kuntien 
välillä voi olla vivahde-eroja. Kunnissa työ on muotoutunut kunnan tarpeiden kautta 
usein. Omalla persoonalla tehtävää työtä. Poliisin kanssa tehdään paljon yhteistyötä, 
samoin oppilaitosten. Kouluterveyskyselystä saatujen tulosten perusteella tehdään 
yhteistyötä. 
  

 
3. Yhdistysten ajankohtaiset kuulumiset 

 
Kemin Ohjaamo:  
Tiina Hanhela jatkaa toukokuun loppuun asti Ohjaamossa, työllisyyspalvelut. 
Työllisyys ja työttömyys edellä mennään. Toiminnassa painottuu jatkossa erityisesti 
toimistosta jalkautuminen kouluille ja sinne missä nuoret ovat. Normaalien 
käytännön asioihin hoitaminen voi olla haasteellista, esim. liittyen toimeentuloon ja 
työelämään.  
Ohjaamopäiville osallistuttiin viime viikolla, jossa esiintyi Leena Suurpää: toi esiin 
havainnon, että keski-ikäisten ikäluokka tuntee tämän maailman, mutta nuorison 
maailmankuva on toisenlainen ja esimerkiksi somessa ilmastoahdistus voi saada 
suuret mittasuhteet ja vaikuttaa nuorten tulevaisuusorientaatioon. Arkea ei saada 
kasaan tulevaisuuden pelon vuoksi. Tiedon määrä on valtava, ei osata aina suodattaa 
relevantteja asioita. Some myös tuottaa odotuksia ja paineita. Keskusteltiin myös, 
miten näyttäytyy yksinäisyys ja miten otetaan puheeksi? Alkukartoituksessa laajasti 
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monenlaisia kysymyksiä, sitä kautta lähtee aukeamaan myös tämä asia. 
Yksinäisyyttä on paljon. Tukiverkostoa ei ole muualta tulleille aina.  
 
Nepsy-verkosto: 22.1. klo 13 Kemissä. Useat tahot (mm. Meriva, Ohjaamo) 
valmistuneet nepsyvalmentajiksi, samassa yhteydessä päätettiin, että aletaan 
kokoontumaan säännöllisin väliajoin. Torniossa kokoonnuttu, seuraava tapaaminen 
Kemissä ja mukana kokemusasiantuntija. Työkyvyn arvioinnista terveydenhoitaja 
kertomassa. Oppaan tyylistä tietoa kerätty, opas tekeillä vihkoksi.  
 
Suunta2000:  
Kesäkausi paketissa, jouluun asti tehdään tilastoja ja yhteenvetoa. Luvut pysyneet 
samana verrattuna edellisvuoteen todennäköisimin. SM-kisat maaliskuussa, 
Junkossa esikisat.  Johtokunta menee hieman uusiksi. Uusia asioita toiveissa tuoda 
toimintaan. Riittävän paljon tahoja tarvitaan nuorten parissa toimimisessa.  
 
Luotolan Nuoret:  
Aikuiskaveritoiminta pyörii omalla painollaan, Perhekaverikoulutus tulossa. Simo, 
Keminmaa, Kemi ja Tornio akselilla toimitaan. Myös nuorisotyö pyörii omalla 
painollaan. Kerho- ja leiritoimintaa. Alueellisesti näyttäytyy nuorisotyö laajemmin. 
Verkostoissa ja tapahtumissa ollaan mukana. Lasten Kemi tapahtuma tulossa 
23.11.2019 lauantaina. Lapsen oikeudet pääteemana, Kemi 150 sponsoroi. Lasten 
oikeuksien sopimuksen esiin nostaminen, vuosittaiseksi tapahtumaksi suunnitteilla.  
 
Vapaana-hanke, Oulun seudun nuorisoasunnot: 
Hanke jatkuu. Useampi nuori tulee nyt viikoittain hankkeen piiriin, hankkeen 
toiminta vilkastunut. Nyt löytynyt sopiva toimintatapa. 5.10. koulutettiin 5 
vapaaehtoista lisää, yhteensä on 15 koulutettua, joista 12 on aktiivisia ja 7:llä on 
tuettava nuori. 65 nuorta hankkeen aikana kulkenut asiakkuudessa, 0-1 krt 
puhelimitse 34. 31 nuorta 65:sta tavattu säännöllisemmin. 14:a on pystytty 
ohjaamaan vapaaehtoiselle tukihenkilölle. Hanke voi auttaa nuorta asunnon 
hankkimisessa, mutta ihmeitä ei voida tehdä ja moninkertaiset vuokrarästit ovat 
erittäin haasteellinen tilanne löytää asuntoa. Tärkeintä on, että nuori sitoutuu 
toimimaan tilanteensa eteen yhdessä, jotta pitempi- tai lyhytkestoisempi tuki 
mahdollistuu hänelle. Hankkeessa mukana ollut Paikka auki -nuori jää pois 
työsopimuksen päättyessä. Osaava verkosto -hanke ja työllisyyspalvelut tukena.  

 
Keskustelua toiminnan muutoksista etsivässä nuorisotyössä: Nuoret olivat alussa 
kriisiytyneitä, etsivä nuorisotyö oli alussa ”viimeinen oljenkorsi”- tilanne muuttunut, 
etsivät voivat olla ensimmäinen oljenkorsikin. Yleisimmissä harrastusmuodoissa 
vähän matalan kynnyksen toimintoja, kuukausimaksut tiputtavat vähävaraiset pois. 
Harrastusmaksut voivat muodostua esteeksi harrastamiselle. Yhdistykset ovat 
avainasemassa kerhotoiminnan järjestämisessä. Jalkapallo mielletty edullisena, 
mutta ei ole sitä. Liikunnan keskeinen ongelma on tuloshakuisuus ja urheilun 
näkövinkkeli. Harrasteryhmä vie ohjaajakapasiteettia. Valtiollinen tuki 
mahdollistaisi järjestöille järjestämismahdollisuudet. Esim. kehutussa Islannin 
mallissa kaikkien perheiden lasten harrastusta tuetaan. Salit ja muut tilat tuovat 
omat rajoitteensa. Iltapäivisin voisi olla nuorille koulujen tilat käyttöön ennen 
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varattujen vuorojen alkua, esim. klo 14-17. Eläköityneet ”käyttämätön voimavara” 
yhdistysten vapaaehtoistoiminnalle jatkossa.  Yleistä keskustelua ikäluokkien 
pienentymisestä ja siitä, että palveluiden sopeuttaminen on kaikilla toimijoilla 
väistämättä edessä, koska ikäluokat vähenee.  
 
 

 
4.  Muut esille tulleet asiat 

 
Osaamo-hankehakemuksen tilanne. Kumppaneita haettu hankkeelle (LPSHP, 
oppilaitokset). Rahoittajan kanssa neuvottelut käynnissä. Hankkeen jatkon tilanne 
selviää parin viikon kuluessa, josta tiedotetaan myös Neo-verkostoa myöhemmin. 
Itse hanke käynnistyisi 1.2.2020.  
 
Verkostojen yhdistämisestä keskustelua. Voisiko nuorten ja lasten/lapsiperheiden 
järjestöverkostoilla olla tarpeita yhdistää voimavaroja ja onko yhteisiä teemoja, 
joiden osalta kokoontua. Asia on esillä myös 5.11. lapeverkoston kokouksessa. 
Whatsup ryhmän mahdollisuuksia tuotiin esille yhteydenpidossa. Ohjaamolla on 
myös whatsupp -ryhmä työllisyysasioissa, jota käytetään paljon tiedottamiseen, 
liittyminen mahdollista myös siihen. Keskustelussa tuotiin esiin näkemyksenä se, 
että tässä vaiheessa ei ole perusteltua yhdistää verkostoja ja nuorten verkostossa 
keskeisintä on paikallinen verkostoituminen; verkostomuistiot pitävät mukana 
myös ne tahot, jotka eivät kokouksiin pääse osallistumaan. Tavoitteena on pitää 
myös jatkossa teemallisia verkostokokouksia, mieluiten eri kunnissa ja 
toivotaankin nyt mahdollisuuksia päästä tutustumaan toistemme toimintakenttään 
eri puolilla Meri-Lappia. 

 
 
 

5. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Kemin Nuorten Ohjaamon tiloissa ke 8.1. klo 10-12. 
Kokouskutsu lähetetään joulukuun aikana. 
 
Kokous päättyi klo 15. 
 
 
 
 

Muistion kirjasi Aila Rytkönen 
 
 


