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Matkalla tulevaisuuteen / Paluu tulevaisuuteen – teemapäivät 
Matkalla tulevaisuuteen -infopäivä järjestetään Puumalassa 9. luokkalaisille keväisin. Koulupäivä vietetään 

tuolloin nuorisotilalla käsitellen erilaisia teemoja liittyen itsenäistymiseen. Käytännössä nuorten on 

muutettava jatko-opintojen vuoksi pois kotoa peruskoulun jälkeen. Myöhemmin järjestetään Paluu 

tulevaisuuteen -ilta samoille ”vanhoille yseille”, jossa voi tavata vanhoja luokkakavereita ja vaihtaa 

kuulumisia. Etsivä nuorisotyöntekijä koordinoi päiviä. 

Teemapäivät alkaneet Ohjaamojen tuki – hankkeen myötä: blogi-kirjoitus teemapäivistä (5.10.2016) 

 

Puumala 

Asukasluku 2150 

”Kuutteja syntyy enemmän kuin lapsia” 

Ysejä n. 20 nuorta tai alle 

Ei toisen asteen koulutusta, 70 km matkaa 
lähimpiin toisen asteen oppilaitoksiin, 
suosituimpia Mikkeli ja Imatra 

Laaja-alueinen kunta, saaristoinen sijainti 
Saimaalla vaikuttaa kulkuyhteyksiin 

Kotikuntastipendi myönnetään tutkintoon 
tähtäävässä koulutuksessa oleville alle 29 
v. joilla kirjat Puumalassa vuoden alussa 
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Kevään 2019 Matkalla tulevaisuuteen – päivä 

- Puumalan etsivän nuorisotyöntekijän kanssa mukana järjestämässä Puumalan yhtenäiskoulu, 
Mikkelin Ohjaamo Olkkari & Mistä valot? – hanke, Savon nuorten portaali Po1nt.fi:n Miina ja Milla 
Po1nt on chat –hankkeesta sekä yksi puumalalainen toisen asteen opiskelija. 

- Nuoret kiersivät aamupäivän aikana neljällä eri rastilla. Rastien aiheina mm. Kela ja tuet, julkiset 
kulkuvälineet, Po1ntin chatbotin testaaminen* ja itsenäinen asuminen & arki. 

*Po1ntin chatbottia kehitettiin samaan aikaan. Nuoret saivat esittää Po1ntin chatissa 
erilaisia kysymyksiä ja bottia opetettiin reagoimaan/vastaamaan nuorten kysymyksiin. Botti 
on käytössä, jos chatin päivystäjänä ei toimi ihka elävä savolainen nuorisotyöntekijä. 

- Iltapäivällä teema jatkui puumalalaisen toisen asteen opiskelijan kokemuspuheenvuorolla & etsivän 
nuorisotyöntekijän ohjaamalla toiminnalla 

Esimerkki: Itsenäinen asuminen & arki 

- Ohjaamo Olkkarin & Mistä valot? – hankkeen rasti aamupäivällä. Paikalla Sanna hankkeesta, 
Essoten nuorten tuetun asumisen ohjaaja Ohjaamolta sekä hankkeen harjoittelija. Ja Hessu!  

- Yleistä infoa Ohjaamoista: muuttipa nuori mille paikkakunnalle tahansa, niin useista kaupungeista 
löytyy Ohjaamon palvelut. Jos oli jo tiedossa, mille paikkakunnalle nuori on suuntaamassa (esim. 
Tampere), voitiin porukalla Googlata missä Ohjaamo sijaitsee ja selata esim. somekanavia. 
 

 Hessun arki 
Mikkelin nuorisopalveluiden liikkuvassa kesätoiminnassa, Hessubussissa 
”kesätyöntekijänä” kulkeva Hessu toimii sesongin ulkopuolella mm. 
hankeassistenttina. 

Nuoret työstivät mindmappeja: millaista omilleen muuttaneen Hessun arki 
on ja millaiset asiat vaikuttavat Hessun itsenäiseen asumiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

- Mindmappien pohjalta syntyi keskustelua mm. rahasta, päihteiden käytöstä, lemmikeistä, 
kavereista ja yksinäisyydestä. 

- Monia nuoria huolestutti, saavatko he uusia ystäviä uudella paikkakunnalla ja uudessa 
oppilaitoksessa (pienellä kylällä tottuneet olemaan samana pysyneen, oman ikäluokan kanssa 
lapsesta lähtien) 

- Muutokset ympäristössä mietitytti: esim. omakotitalosta tuttujen naapurien läheltä kerrostaloon 
tuntemattomien keskelle 

https://www.instagram.com/hessubussi/?hl=fi


Pienryhmän keskustelua aiheesta Mikkelissä: 

- Kuinka tarjota nuorille henkistä tukea nivelvaiheessa? 
o Puumalan etsivä käynyt tilannekohtaisesti tervehtimässä toiselle paikkakunnalle 

muuttanutta nuorta ja ”kädestä pitäen” esitellyt uuden kotikaupungin palveluja (esim. 
Ohjaamoa) 

o Eri paikkakuntien etsivien yhteistyön saumattomuus, jos nuorelta lupa asiakkuuden 
siirtämiseen (ja nuorella kirjat opiskelupaikkakunnalla) 

o Huom: Ohjaamojen palvelut kaikille, olipa kirjat missä tahansa. Etsivän nuorisotyön palvelu 
kotikunnan mukaan, eli jos nuori hyödyntää kotikuntastipendin, etsivän työskentely 
tapahtuu Puumalan ENT:n kanssa. 

- Eri nuorilla erilaiset taidot, erot suuria: jotkut pärjäävät hyvin ja saavat tukea perheeltä, toisilla 
reitti on kivikkoisempi ja taidot (&tuki) hakusessa. 

- Nuoret saattavat ajatella, että voivat tukeutua opiskelupaikkakunnalla asuvan sukulaisen apuun 
vaikkei näin välttämättä olisikaan ja yhteydenpito sukulaisten kanssa on vähäistä -> tuen tarve 
omilta vanhemmilta ja lähiaikuisilta merkityksellinen 

- Teemapäivistä hyötyä paitsi puumalalaisille, myös opiskelupaikkakunnan työntekijöille: uudet 
nuoret tavattu etukäteen, on mukava moikata tuttuja kasvoja kun käy esim. oppilaitoksella 
ryhmäyttämispäivissä, messuilla tms. 

 

Mistä valot? –hanke pähkinän kuoressa: 

Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen hanke 2018–2020 (AVI:n rahoitus). 

Kokoaa ja tuottaa tietoa nuorten asumisesta sekä edistää nuorten asumiseen liittyviä palveluja Mikkelissä. 

Hankkeen toimintaa: 

- Oppilaitosasuntoloiden ja nuorisopalvelujen yhteistyön kehittäminen 

- Ohjaamo Olkkarissa tehtävän, nuorten asumiseen liittyvän työn kehittäminen 

- Nuorille kohdennetun, paikallisen asumisneuvonnan muotoilua, valmiiden materiaalien kokoamista, 

kokeiluja mm. oppilaitosten & asumista tarjoavien tahojen kanssa 

- Tiedon kerääminen nuorilta & ammattilaisilta: erilaisia kyselyjä esim. nuorten ajatuksista omillaan 

asumisesta ja työntekijöiden näkökulmia, millaista verkostoa kaivataan lisätueksi 

- Nuorten asumisen opas: Kirjoittajaryhmä koostui nuorista aikuisista, työstivät luovissa kirjoituspajoissa 

tekstiä teemoista, jotka kokivat itse tärkeiksi/jotka nousseet nuorten kyselyistä tai ammattilaisilta  

liittyen itsenäiseen asumiseen. (”Perusjuttujen” lisäksi aiheina mm. yksinäisyys, lemmikit, naapurit, 

kierrättäminen, oma hyvinvointi…) 

Nuorten asumisen opas löytyy sähköisenä Mistä valot? – hankkeen kotisivuilta  

Lisätiedot: Sanna Emilia Hynninen (yhteystiedot muistiinpanojen alussa) 

Seuraa somessa: 

IG: @mistavalot FB: @Mikkelin nuorisopalvelut Sanna Hynninen Twitter: @mistavalot 

https://www.po1nt.fi/fi/kunnat/mikkeli/mista-valot/
https://www.instagram.com/mistavalot/?hl=fi
https://www.facebook.com/mlinupa.sannahynninen
https://twitter.com/mistavalot

