
ITÄRAJAN KUNTA

Van tehhään. Van on Kainuun murretta = ei, kyllä, ehkä



Suomussalmen nuorisopalvelut
Henkilöstö: 7 vakinaista

• Nuorisosihteeri

• nuoriso-ohjaaja

• 2 etsivää nuorisotyöntekijää

• 2 työvalmentajaa

• 1 starttipajan yksilövalmentaja

• Tilat:

• Nuorisotila

• Virranjakaja- remppatalli

• Työpaja Hanslankarit



Suomussalmen 
nuorisovaltuusto- Sumin Nuva

• On ollut nuorisokomitea, EVVK-Ei Valiteta Vaan Kehitetään järjestö.

• Monta vuotta meni, että ei ollut nuorisovaltuustoavaikka päättäjät olisi halunneet
mutta nuoret eivät olleet kiinnostuneita

• Vuonna 2017 ryhmä nuoria päätti perustaa nuorisovaltuuston ja siitä lähtien nuva on 
toiminut aktiivisesti. Nuva ei järjestä vaaleja, vaan nuvaan pääsee 12-28 vuotiaat
hakemuksen perusteella (edelliset kauden jäsenet voivat jatkaa ja he suorittavat
haastattelun). Koulujen oppilaskunnilla kiintiöpaikat

• Nuvassa 16 jäsentä + 4 varajäsentä

• Kokouksissa mukaan eri lautakuntien sekä kh:n kummivaltuutetut.

• Pj + varapj läsnäolo- oikeus kunnanvaltuustossa

• Maksetaan kokouspalkkio, kuten muillekin luottamushenkilöille

• Ovat mukaan mm liikenneturvallisuustyöryhmässä, uuden koulun suunnitteluryhmässä
ja tulevassa terveyskeskuksen remontoinnin suunnittelussa.

• Järjestäneet fisbee- kisat, kahoot-visailuja, aamukahvit päättäjille, elokuvatapahtuman, 
vaalipaneelin yms.

• Päättäjät ja viranhaltiat ovat oppineet kysymään nuorilta

• Kaksi nuorta maakunnallisessa nuorisovaltuustossa Manussa

• Kaksi nuvan nuorta menestyi kunnallisvaaleissa ja meillä on nyt Suomen nuorin
valtuuston puheenjohtaja Milla V

• Nuva toimii itsenäisesti-ohjaajan tehtävänäon toimia virallisissa kokouksissa
sihteerinä sekä olla taustatukena käytännön järjestelyissä



Työpaja Hanslankarit

Perustettu 1987 ,koska oli korkea nuorisotyöttömyys

Toiminta muuttunut vuosikymmenien aikana: alussa nuorten tavoitteena 
oli saada työkokemusta, jotta pääsi työmarkkinoille tai koulutukseen. 
Tehtiin puu-,metalli-ja tekstiilitöitä asiakastyönä.

Tänä päivänä valtaosalla nuorista tavoitteena on elämänhallinnan ja 
sosiaalisten taitojen parantaminen. Tuotteiden valmistuksesta siirrytty 
yksilövalmennukseen ja jokaisella on erilaisia tehtäviä. Lisäksi yhteisen 
tekemisen päiviä ja ryhmätyöskentelyä.

Nuorilla mahdollisuus opiskeluun (2 asteen ammatilliset oppilaitokset yli 
100 km päässä) koulutussopimuksella ja suorittavat osatutkintoja.

Matalan kynnyksen starttipajalle ei tarvita lähettävää tahoa.

Tarjotaan sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa, 
työkokeilua, harjoittelujaksoja, oppisopimusta, palkkatukityötä. Kaikki 
tukimuodot käytössä

Etsivän nuorisotyön toimistotilat ovat työpajalla

Opinnollistaminen ja osaamisen tunnistaminen oppilaitosyhteistyön 
perustana.



NUORISOTILA



VIRRANJAKAJA-
remppatalli

Melkein joka päivä kävijöitä 
ja välillä annetaan halliin 

avaimet viikonlopuksikksi.
Tallilla on 

valvontajärjestelmä, joka 
helpottaa valvontaa



TELTTASAUNA

Kaksi kertaa viime kesänä 
kasailtiin telttasaunaa 

Jätkänpuiston Piilorantaan ja 
kävijöitä oli noin 30 
kummallakin kertaa.



PELIVUOROKAUSI (alle 12v) JA LANIT (+12v-->)



Ollaan yhteydessä:

nuorisosihteeri Eija Järvenpää 
puh. 044 5488949, 

eija.jarvenpaa@suomussalmi.fi

nuoriso-ohjaaja Janne Keränen
puh. 044 77773183,

Janne.Keranen@suomussalmi.fi
Insta: suomussalmen_nuorisotila

Snappi: Sumin nuke
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