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FAKTAA - Porvoo - Borgå

• Perustettu n. 1380

• Kuntaliitos mlk + kaupunki 1997

• Asukasluku  51 332 (8/22), 20:nneksi suurin 6/22. Paitsi, että taidettiin mennä Salon ohi juuri ☺

• Ikäjakauma (2020)

• 0–14-v. 16,7 %

• 15–64-v. 61,5 %

• yli 64-v. 21,8 %

• Kaupunki on kaksikielinen - 64 % asukkaista on suomenkielisiä, 28,8 % ruotsinkielisiä ja 7,3 % muunkielisiä 

(2/21).

• Naapurikunnat - Askola, Loviisa, Myrskylä, Pornainen ja Sipoo

• Kokonaispinta-ala 2 139,82 km²42:nneksi suurin – maa 654,56 km², sisävesi 10,16 km², meri 1 475,10 km²

• Kunnallisvero 19,75 %

• Kaupunginvaltuusto 51 paikkaa – RKP/15, Kok./10, SDP/10, Vihr./6, PS/5, Kesk./2, Vas./2 KD/1

• Lähes 8000 henkilöä käy Porvoosta töissä muissa kunnissa, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Yli 5000 

henkilöä tulee vastaavasti muista kunnista työhön Porvooseen.
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Lisää faktaa

KOULUT & OPPILAITOKSET

• 11 su alakoulua ja 7 ru alakoulua

• 3 su yläkoulua, joista yksi yhtenäiskoulu

• 2 ru yläkoulua, joista toinen on yhtenäiskoulu

• 2 lukiota su + ru

• Yksityinen Fredrika koulu

• Toisen asteen su Careeria & ru Practicum

• Laurea ja Haaga helia

Oltiin mukana Unicefin lapsiystävällisessä kunnassa -> erottiin siitä -> nyt työstetään lapsiystävällistä 

Porvoota omin voimin.
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Organisaatiorakenne 31.12.22 asti
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Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut – nyt ja tuleva

31.12.22 asti 

• Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, joita johtaa 

kuvajohtaja

• Liikunta, kulttuuri, kirjasto, nuoriso,  

kansalaisopistot, taidekoulu, musiikkiopisto, 

• Sivistystoimen alla yhdessä vakan ja su+ru

perusopetus+lukiot

• 1.1.2023 alkaen – Vapaa-aikapalvelut, joita 

johtaa vapaa-aikajohtaja

• Liikunta, kulttuuri, kirjasto, nuoriso.

• Musiikkiopisto, Taidekoulu ja 

kansalaisopistot su+ru omaksi 

palvelukokonaisuudeksi = jatkuvan 

oppimisen palvelut

• Ohjaamon toiminta siirtyy työllisyys ja 

elinkeino alle, pysyy samalla toimialalla 

nuorison kanssa
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9.9.2022

Etunimi Sukunimi



Me teemme nuorisotyötä –
23 vakituista, 5 määräaikaista = 28 työntekijää

9.9.2022

Nina Jorkama

Esihenkilöt

Nuorisopalveluiden päällikkö - Nina Jorkama

Nuorisotyön koordinaattori - Tanja Lehtikuusi

Nuorisotyön yhteiset palvelut –

palvelutuotanto

Nuorisopalvelu-koordinaattori - Mila 

Eriksson

Nuorisotyöntekijä - Maija Ahtinen

1 avoin toimi

Kohdennettu nuorisotyö

Nuorisotyöntekijät, 3 htv

Pirjo Pietikäinen

Charlotta Österberg

Karin Strengell 

Etsivä nuorisotyö

Nuorisotyöntekijät 3,5 htv

Jarmo Veijalainen (50%)

Milla Peltola

Paavo Piironen  (31.5.23 asti)

1 toimi haussa

Haavi

Nuorisotyöntekijät

31.12.22 asti 

Matti Valasti

1 avoin

Keskusta nuorisotila Zentra 

5 nuorisotyöntekijää

Petra Backman, (vastaava + nuva) 

Ahti Herttua 

Lasse Yrjölä 

Johanna Sjöbom

Jatta Ahokanto

Kevätkummun nuorisotila  Nuokka

3 nuorisotyöntekijää

Merja Sevilä (vastaava)

Tomi Ahonen 

Arvo Koskinen 

Gammelbackan

nuorisoila Kertsi

4 nuorisotyöntekijää

Miika Koistinen (vastaava)

Susanna Eklund 

Emilia Söderström 

Mats Holmström

Ohjaamo

Ohjaamokoordinaattori Leena 

Thesleff 

Ohjaamotyöntekijä Erika 

Lindholm

(työsuhteet 31.12.2022 asti)

+16 - vapaa-

ajan/harrastamisen 

edistäminen & tukeminen 

Oppimisen ja hyvinvoinnin 

edistämisen toimenpideohjelma 

–Nuorisotyöntekijä Janne 

Koskelainen (27.9.21 –

31.12.2022) 



Toimintatilat

• 3 aluetyön keskusta=nuorisotilaa

• Zentra keskustassa, WSOY-talo, 1000 m². 

2010 

• Kertsi, Gammelbacka, monitoimitalossa, 

385 m². 1986 

• Nuokka, Kevätkummussa, Kanteletalossa 

yhessä su+ru alakoulut, esiopetus, 

kirjasto. X m². 2017

• WSOY-talossa 

• Ohjaamo

• nuorisopalveluiden toimisto

• kohdennetun + etsivien toimitilat 

TYÖN ALLA

• Gammelbackan nuorisotilan jatko alueella. 

Tarveselvitys tehty – iso suom.kiel. 

Alakoulu+monitoimitalon toimijat.

• Bänditilat. Sijoittuvat Pensselitehtaalle 

yhdessä musiikin ammattilaisten kanssa

• Sisäskeittihalli. Eilen löytyi tilat, jota 

lähdemme työstämään.

• Leirikeskus Övik suljettu 5 vuotta sitten. 

Tehty selvityksiä. Purku. Mitä tilalle?

• Virvik – luonnonmukainen leiri- ja retkialue. 

Vaatii paljon parannuksia, liittyy 

leirikeskus/alue selvitykseen.
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Hallinto ja yhteiset palvelut
Talousarvio 2022  -1 616 689, netto

Ehdotus 2023 -1 580 871 netto

Kaikki toimintamme on kaksikielistä

NUORISOPALVELUIDEN TOIMISTO
Nuorisopalveluiden päällikkö
Kokonaisvastuu, Alueellisen nuorisotyön ja palvelutuotannon 
lähiesihenkilö
Nuorisotyön koordinaattori
Erityispalveluiden; kohdennettu ja etsivä nuorisotyö, Ohjaamo 
lähiesihenkilö ja vastuu
Esitys 1.1.23 -> nuorisotyön koordinaattori -> alueellisen 
nuorisotyön vastuu+lähiesihenkilö

Palvelutuotanto – nuorisotyön yhteisiä palveluita
Nuorisopalvelukoordinaattori ja  nuorisotyöntekijä
• Yhdistysten, yhteisöjen, nuorten toimintaryhmien tukeminen; 

avustukset, tapahtumat, muu yhteistyö. Nuorten toimintaraha.
• Koululaisten loma-aikojen toiminnan koordinointi
• Liikkuvan nuorisotyön koordinointi
• Yhteistyö tapahtumat
• Markkinointi- ja tiedotusmateriaalit, some, nettisivut
• Virvikin retki- ja leirialue
• Laskutus, yleiset/yhteiset hallinnolliset asiat

ALUEELLINEN NUORISOTYÖ
12 nuorisotyöntekijää, jokaisella tilalla tilavastaava
• 3 aluetyön keskusta=nuorisotilaa
• Kohderyhmä pääsääntöisesti 3. lk. ja sitä vanhemmat nuoret 

yläikäraja alle 29
• Avoin nuorisotilatyö iltapäivisin, iltaisin = 73 h /viikossa, ikärajat ja 

aukioloajat vaihtelevat
• Yhteistyö koulujen kanssa palvelutarjottimen mukaisesti
• Alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa; asukkaat, perheet, 

verkosto, yhdistykset, yhteisöt
• Tapahtumat, kulttuurinen- ja liikunnallinen nuorisotyö
• Harrastetoiminta; pelitoiminta, musiikkitoiminta, toimintaryhmät
• Loma-aikojen toiminnan toteuttaminen; leirit, pajat, retket, 

nuorisotilatyö
• Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen; Nuorisovaltuusto toiminnan 

koordinointi, kuuluuko nuorten ääni päivä, oppilaskunta yhteistyö,
• Jalkautuva nuorisotyö kouluille, lähiöissä, kylillä, ostoskeskuksissa…
• Liikkuva nuorisotyö; toiminnallista eri alueilla ja paikoissa, joissa 

nuoret liikkuvat. Kesäkautena
• Juhlapyhien & erityis vkonloppujen päivystykset kaduilla
• Tilojen vuokraus, ulkopuoliset tilan toimijat (yksityiset & 

yhdistykset)
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Erityispalvelut

KOHDENNETTU NUORISOTYÖ

3 nuorisotyöntekijää

• Kohderyhmänä 11 – 17- vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat 

vahvempaa ammatillista tukea, mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa.

• Nuoren tarpeista lähtevää, sen tavoitteena on keskustelujen tai 

toiminnallisuuden avulla nuoren kokonaisvaltainen tukeminen

• Yhteistyö koulujen kanssa palvelutarjottimen mukaisesti

• Tiivis yhteistyö verkoston kanssa.

• Yksilötyö, pienryhmät, leirit, 

• jalkautuva nuorisotyö, katupäivystykset,

• Digitaalinen nuorisotyö, some

• Ankkuritoiminta (poliisi)

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

3,5 nuorisotyöntekijää

• Kohderyhmänä 16 - 29 vuotiaat nuoret

• Tavoitellaan ja tuetaan nuoria, jotka eivät ole työelämässä, 

opinnoissa tai muissa palveluissa tai ovat vaarassa pudota 

näiden ulkopuolelle. 

• Henkilökohtainen tuki

• Varhainen puuttuminen

• Pienryhmätoiminta 

• Perjantai olohuone, avoin kohtaamispaikka etsivän ja 

työpajojen nuorille

• Leirit, lähinnä Nuotta

• Palveluohjaus

• Koulu- ja oppilaitosyhteistyö

• Tiivis verkostoyhteistyö
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HANKKEET
Haavi-hanke 1.2.21 – 31.12.22
• 2 nuorisotyöntekijää. Alakouluikäisten kohdennettua 

nuorisotyötä. Pääkohderyhmä 3->lk + nivelvaihe
• Yksilö ja pienryhmätyö, leirit
• Haettu jatkoa 2 vuodeksi

+16 vee harrastamisen tukeminen 27.9.21 – 31.12.22
• Kaupungin oppimisen ja hyvinvoinnin toimenpiderahalla 

rahoitettu. 
• 1 nuorisotyöntekijä, työpiste Ohjaamossa
• 30.000 € rahaa jaettu nuorten harrastamisen tukemiseen. 

Lähinnä välineitä ja kausimaksuja.

OHJAAMO 
31.12.22 asti nuorison alla

Ohjaamokoordinaattori ja ohjaamotyöntekijä, 
nuorisotyöntekijä (hanke, vapaa-ajan aktivointi) 
• Vuodesta 2016 Porvoossa, nuorisotyö koordinoinnut toimintaa
• Yhteistyössä mm. kuntakokeilu, aiso, miepä, Kela, 

terveyspalvelut, ungdomsakademin, velkaneuvonta, 
koulutuspalvelut

• Avoinna 14 h / viikossa, Koppari.fi. Palvelua myös 
ajanvarauksella

• Yksilöllistä neuvontaa elämän eri tilanteisiin
• Ohjausta vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
• Kuntakokeilun nuorten palvelut
• Apua tulevaisuuden suunnitteluun
• Apua työnhakuun sekä työkokeilu- työ- ja koulutuspaikkojen 

etsimiseen
• Tukea talousasioihin ja apua lomakkeiden täyttämiseen
• Neuvoja asunnon hankintaan ja asumiseen 
• Teemallisia tapahtumia ja lyhytkorttikoulutuksia
• Koulu- ja oppilaitosyhteistyö
• Pienryhmät
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Mitä muuta

Arcus- sateenkaarevien lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa tehtävä työ:
- Arcus avoimet illat (13-v =>)
- Arcus 16+ illat
- Asuuko meillä sateenkaari- tapahtumat 

(peruskouluikäisille lapsille ja heidän läheisille 
aikuisille)

- Leiri- ja retkitoiminta
- Pridet ja muut tapahtumat
- Koulutus ja konsultointi
- Alueellinen palvelu

Ungsnack – podcast
- Ruotsinkielinen , nuorille & nuorille aikuisille 

https://open.spotify.com/show/5GCOMZSdyWwTLqY
EkvEYIw

Nuorisovaltuusto
Juuri valittu uusi nuva, joka aloittaa vuoden alussa. 24 
jäsentä

Liikkuva nuorisotyö
- Limo automme
- Juhalpyhäpäivytykset
- Jalkautuminen erilaisiin nuorten paikkoihin

Pelitoiminta - SideGuest
- Digitaalinen pelaaminen, perinteinen lautapelitoiminta 

ym
- Alueellisen nuorisotyön sisällä. Zentrassa iso pelitila ja 

Kertsissä pienempi.

Yhteistyö koulujen kanssa  
Palvelutarjotin -
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/palvelutarjo
tin_21-22.pdf
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