
NUORISOTALO HELMEN TARINA

Nuorisotalo Helmi on ainutlaatuinen hyvän mielen investointi. Talon rakentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman
Tyyne ja Nuutti Vartiaisen mittavaa lahjoitusta. Tyyne Vartiainen kertoi ennen talon rakentamista, että hän oli

kuunnellut ja lukenut pitkään uutisia paikallisen nuorison edesottamuksista ja tullut tulokseen, että nuorille pitää
antaa mahdollisuuksia ja uskoa heihin. Ajatus oli johtanut päätökseen lähteä

rahoittamaan nuorisotalon rakentamista.
 

Vartiaisilla oli toive hankkeeseen liittyen, että nuoret otettaisiin huomioon talon suunnittelussa ja toteutuksessa
mahdollisimman paljon. Tätä toivetta toteutettiin kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Nuoria kuultiin monessa
yhteydessä nuorisovaltuuston kautta, mutta myös järjestämällä tilaisuuksia joissa kysyttiin suoraan nuorten
mielipiteitä. Nuoret pääsivät esittämään toiveita siitä mitä toimintoja taloon haluttaisiin, talon sisustukseen,

kalustukseen, materiaaleihin ja värimaailmaan sekä piha-alueen toimintoihin. Tämä kaikki toteutettiin
yhteistyössä arkkitehti Riitta Ojalan kanssa. Nuorisovaltuutetut kävivät yhdessä arkkitehdin kanssa

tutustumassa Sammontorin ja Joutsenon nuorisotiloihin ja hakivat yhdessä mallia omaa taloa varten.
Nuorisovaltuustosta oli lisäksi edustajat rakennustyöryhmässä, johon kuului rakentajien ja rakennuttajien

edustajia kunnasta ja eri insinööritoimistoista sekä arkkitehti.
 

Nuorisotalon nimestä järjestettiin 11-17-vuotiaille nuorille nimikilpailu. Lähes kahdestasadasta nimestä
nuorisovaltuusto valitsi nimen Helmi, joka kuvastaa taloa mitä parhaimmin, onhan talo oikea Helmi! ja täällä on
ihan Helmee, vai mitä? Lisäksi Helmen katsottiin soveltuvan mitä mainioimmin Taipalsaaren kunnan logoon,

jossa yhdistyvät vesi, metsä ja helmi. Helmen nimestä saamme kiittää Elina Solkiasta.
 

Yläluokkalaiset pääsivät osallistumaan kuvaamataidon tunneilla kuvaamataidon opettaja Satu Jyrkisen johdolla
suunnittelukilpailuihin, joissa etsittiin Helmen lattiakuviointiin mallia, sekä sisääntulon seinälle mosaiikkimallia.
Lukuisten töiden joukosta arkkitehti valitsi lattiakuvioinniksi Kimi Sohkasen tekemän mallin sen rohkeuden ja
energisyyden vuoksi. Sisääntulon luona ulkoseinällä komeilee Sonja Mykkäsen ja Julia Loisan suunnitelmien

pohjalta toteutettu mosaiikkiteos. Teos kuvastaa kuvataiteilija Karoliina Kupiaksen ja arkkitehdin mielestä järven
pohjaa aurinkoisena päivänä, kun aurinko muovaa siihen omat kimaltavat juonteensa. Mosaiikkityön toteuttivat

7.-luokan oppilaat yhdessä kuvataiteilijan kanssa.
 

Helmen avajaisia vietettiin keväällä 2015 kahteen otteeseen, ensin ovet avattiin nuorille 31.3.2015 ja
”pönötysavajaisia” vietettiin 25.5.2015. Avajaiset olivat myös nuorten käsialaa ohjelmineen ja tarjoiluineen.

Talolla on hieno tarina sen alusta alkaen, projektissa näkyy yhdessä tekemisen meininki! Panostetaan yhdessä
tekemiseen myös tulevaisuudessa. Luodaan yhdessä uusia tarinoita ja vietetään yhdessä mukavia hetkiä. Helmi

on teitä nuoria varten. Jätä sinäkin oma jälkesi Helmeen.


