
Tällä ker-

taa syys-

päivät 

ovat to-

tutusta 

poiketen 

yksipäi-

väiset, 

mutta 

siitä huo-

limatta ohjelmassa on lu-

vassa mukavaa yhdessäoloa 

vanhojen ja toivottavasti 

myös uusienkin tuttujen 

kanssa. Toki syyspäivillä on 

luvassa myös asiaa. Syyskokous 

on se paikka, missä jäsenistö saa 

äänensä kuuluviin ja toivonkin, 

että mahdollisimman moni teistä 

pääsee paikalle Kuopioon. 

 
Välillä tuntuu, että yhteiskunta ja 

koko maailma on jatkuvassa 

murroksessa. ”Vanhaan” ei juu-

rikaan ennätä tottua, kun puk-

kaa jo uutta. Koeta siinä sitten 

pysyä perässä.  

 
Järjestölähtöisen toiminnan vah-

vuus piilee usein siinä, että se 

pystyy reagoimaan yhteiskunnal-

lisiin murroksiin nopeasti. No-

peasti ainakin verrattuna usein 

jäykäksi ja byrokraattiseksi par-

jattuun julkiseen sektoriin. Jär-

jestöjen tekemä työ ei kuiten-

kaan saa korvata julkiselle sek-

torille kuuluvia palveluita, vaan 

sen tehtävä on paikata palvelu-

verkoston mahdollisia aukkoja ja 

puutteita. 

 
Julkisen puolen päätökset teh-

dään monesti ylätasolla ja usein 

”kentän” ääni jää turhan vähälle 

huomiolle. Järjestötyö, myös 

hallinto, toimii yleensä lähempä-

nä kenttää ja kentän ääni kan-

tautuu myös jäsenistön suusta. 

Sujuva yhteistyö muiden nuorille 

palveluja tarjoavien tahojen 

kanssa on tärkeää, sillä kukaan 

ei voi toimia täysin yksin. Nuor-

ten Palvelu ry onkin onnistunut 

erityisesti viimeisinä vuosina 

saamaan kumppanikseen useita 

oman alansa merkittävimpiä 

toimijoita ja myös niissä on oltu 

tyytyväisiä tehtyyn yhteistyöhön. 

 
Katse on koko ajan oltava myös 

tulevassa ja mahdollisuuksien 

mukaan pitäisi myös pystyä en-

nakoimaan tulevia muutoksia, 

vaikka se välillä onkin haastavaa. 

Juuri tähän tähtää Nuorten Pal-

velun päivitetyt säännöt sekä 

luotu strategia. Pohjalla kaikuu 

kuitenkin jo tutuksi tullut isku-

lause: Yhdessä olemme vahvoja! 

 

Petri Karhu, puheenjohtaja 

  Tervetuloa NP:n syyspäiville Kuopioon! 

Nuorten Palvelu ry:n syyskokous Kuopiossa 26.11.  

Nuorten Palvelu ry:n syysko-

kous 2016 pidetään 26. mar-

raskuuta Kuopiossa yksipäi-

väisenä tapahtumana.  Sa-

massa yhteydessä pidetään myös 

zemppareiden virkistyspäivä. 

 
Kokouspäivän teemana on 

”Monikulttuurinen Suomi vuon-

na 2016. ” Majoitus- ja kokous-

paikkana toimii hotelli Scandic 

Kuopio (Satamakatu 1).  

 
Päivä alkaa klo 11:30 buffet-

lounaalla, jonka jälkeen katsom-

me elokuvateatteri Kuvakukossa 

(Vuorikatu 27) yksityisnäytökse-

nä elokuvan ”Pahan kukat”.  

 
Ohjelma jatkuu Taste break -

välipalalla Scandicissa ja asiantun-

tijaluennolla ”Monikulttuurinen 

Suomi vuonna 2016”.  

 
Päivä huipentuu Nuorten Palvelu 

ry:n syyskokoukseen klo 17:30 

sekä joulubuffetiin kokouksen 

jälkeen (noin klo 19:30). 

 
Syyskokouksen osallistumismak-

su on 10 euroa/hlö. Niille, jotka 

yöpyvät hotellissa (la-su), osallis-

tumismaksu on 45 euroa/hlö. 

 
Ilmoittautumiset  ma 14.11. 

mennessä: 
vuokko.husso@nuortenpalvelu.fi  

 

Tiedustelut: 
tiina.kiiskinen@nuortenpalvelu.fi  
vuokko.husso@nuortenpalvelu.fi  

jaakko.nuotio@nuortenpalvelu.fi 
 

Ohjelma ja materiaalit: 

www.nuortenpalvelu.fi -> 
Valtakunnalliset Kevät– ja Syys-

päivät 
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Varkauden ABC:llä on koko syksyn 

ajan pyöritetty perjantaimiitti ni-

mistä ”kerhoa”, joka on käytän-

nössä ollut sitä, että Nuorten Pal-

velu ry:n palkattu työntekijä viet-

tää perjantai-iltaisin kolme tuntia 

nuorten kanssa jutustellen ja pela-

ten vaikka korttia.  

 
Perjantaimiitin tavoite oli suunnitteluvai-

heessa hyvä: lisätä nuorten yhteisölli-

syyttä ja vastuuta rahapelaamisesta, tu-

pakoinnista ja muista arkista hyvinvoin-

tia varjostavista tekijöistä. Tiedettiin, 

että Varkauden ABC:llä nuorten ja hen-

kilökunnan välit ovat olleet huonot, 

mutta tuolloin ei arvattu, että tilannetta 

kuvaa paremmin ”sotatila”. 

 
Kuten sodassa on tapana, käytössä on 

lopulta kaikki aseet, joilla vihollista pyri-

tään nujertamaan. Nuorten aseita ovat 

äänenkäyttö, pahat tavat, RAY:n rahape-

lien pelaaminen, roskaaminen ja tupa-

kointi väärässä paikassa. Henkilökunnan 

aseita ovat tökerö ojentaminen, suun-

soitto, häpäiseminen, aukioloaikojen 

rajoittaminen ja kollektiivirangaistukset. 

Kirjassaan Sodankäynnistä Carl von 

Clausewitz toteaa, että sota on politii-

kan jatkamista toisin keinoin. Clausewit-

zin mukaan sota on luonnostaan epäva-

kaata vuorovaikutusta toisilleen viha-

mielisten joukkojen, sattuman ja järkipe-

räisen laskelmoinnin välillä. Tästä on 

juuri kyse Varkaudessa. Järkevät aikuiset 

ja fiksut nuoret ovat ajautuneet epäva-

kaan vuorovaikutuksen syöksykiertee-

seen.  

Mopot ovat nuorille hyvä puheeksiottamisen ase 

henkilökunnan kanssa  
 
Asemasota on merkki myös nuorisopo-

litiikan jatkamista toisin keinoin. Ja tällä 

tarkoitan Varkauden kaupungin nuoriso-

politiikkaa, jossa kaupunki ei tarjoa var-

teenotettavia paikkoja nuorille kokoon-

tua tai olla yhdessä iltaisin.  Tosin nuo-

ret sanovat, ettei kunnallinen nuorisoti-

latoiminta heitä kiinnostaisikaan.  

 
Nuorten tasapainoinen kasvu tarvitsee 

paikkoja, joissa on tilaa kasvulle ja sen 

tukemiselle. Sotatila ei ole kasvun tila. 

Perjantaimiitin tavoitteena on edistää 

osapuolten välistä rakentavaa vuorovai-

kutusta ja tarjota eväitä reiluun kohtaa-

miseen ja kohteluun. Nuoret kyllä ym-

märtävät kiellot ja hyvän käyttäytymisen 

periaatteet, mutta eivät toimi niiden 

mukaan. Henkilökunta puolestaan tietää 

reilun ja tasapuolinen kohtelun ja hyvän 

asiakaspalvelun periaatteet, mutta ei 

toimi niiden mukaan nuorten kanssa.  

 
Yhteisiä pelisääntöjä kuitenkin tavoitel-

laan ja rintamalinjojen yli on jo havaitta-

vissa tervettä uteliaisuutta. Rauhaneh-

doissa toisen osapuolen aseistariisunta 

on helppoa esittää, mutta viisasta olisi 

itse ensin heittää yksi oma ase pois. 

 

Sotakirjeenvaihtaja Jaakko Nuotio 

 

 

Tervehdys Jämsästä! 

Toiminnanjohtajan palsta 

       äNPeen Sanomat 2/2016 

Minne kaikki vapaaehtoiset ovat 

kadonneet? Onko muilla samoja 

ongelmia? Meillä Jämsässä on va-

paaehtoisista aikuisista huutava 

pula. Toiminnan järjestäminen 

kärsii tekijöiden puutteesta. On-

neksi olemme ongelman ratkai-

suun saaneet apua yhteistoimin-

nasta Jämsän kaupungin nuoriso-

palvelujen kanssa. 

 
Yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa 

mahdollistaa yökahvilatoiminnan kaksi 

kertaa kuussa. Nuorten Palvelu pitää 

yökahvilaa perjantaina 20–24 Jämsän 

kahdessa suurimmassa taajamassa, Jäm-

sässä nuorisotila Nurkkiksessa ja Jäm-

sänkoskella Köpiksessä, kummassakin 

kerran kuukaudessa. Toiminta mahdol-

listaa myös nuorisotilojen pitämisen 

avoinna noina iltoina vähän myöhem-

pään kuin normaalisti. 

 
Tänä vuonna uutena yhteistoiminta-

muotona on ollut myös mökkiviikonlo-

put keväällä ja syksyllä nuorisotyönteki-

jä Teemu Liedenpohjan ohjaaman Mahis

-ryhmän kanssa. Koska ryhmään kuuluu 

sekä tyttöjä että poikia, on hyvä myös 

ohjaajia olla molempia sukupuolia ja 

muutenkin ryhmän kanssa yöpyminen 

vaatii aina vähintään kaksi aikuista. Kau-

pungin kireässä taloustilanteessa yhteis-

työ kolmannen sektorin kanssa on oike-

astaan ainut mahdollinen tapa järjestää 

jotain ”ekstraa” nuorille.  

Mahis -ryhmä pääsi sukeltamaan lämpimään 

veteen 

 
Myös minulla itselläni on Mahis-ohjaajan 

koulutus ja toiminnassa, jota Nuorten 

Palvelu järjestää minun ohjaamanani, 

teemme yhteistyötä yläkoulun erityis-

opettajan ja koulunkäynninohjaajan 

kanssa. Vaikka toiminta tapahtuu koulu-

ajan ulkopuolella, luetaan se työntekijöi-

den työaikaan. Tällä tavalla toiminta 

pyörii yhden vapaaehtoisen työpanok-

sella.  

 
Jämsässä viritellään myös tyttötoimin-

taa, jossa toisena ohjaajana toimii kau-

pungin nuorisotyöntekijä ja toisena 

Nuorten Palvelun vapaaehtoinen. Toi-

minta on suunnattu yläkouluikäisille 

tytöille, joiden elämänhallinta on vähän 

hukassa. Ainakin alussa kutsumme tyt-

töjä mukaan toimintaan; vinkit kutsutta-

vista saamme koulujen työntekijöiltä. 

Ryhmä on pakko pitää melko pienenä, 

jotta tytöt todella hyötyvät toiminnasta. 

 
Ilman kaupungin kanssa tehtävää yhteis-

työtä Jämsänjokilaakson Nuorten Palve-

lulle olisi käynyt samoin kuin monille 

muillekin pienille yhdistyksille: toiminta 

olisi hiipunut vapaaehtoisten puuttees-

sa. Nyt olemme jopa pystyneet lisää-

mään toimintaamme edellisestä vuodes-

ta. 
Leila Seppälä, Jämsänjokilaakson Nuorten 

Palvelu ry:n pj.  

Asemasota Varkaudessa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itä-Suomen alueelliset Nuorisotyöpäivät Nurmeksessa  

    äNPeen Sanomat 2/2016  

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyö-

päivät järjestettiin 28.-29. syyskuu-

ta Nurmeksessa. Tapahtumaan 

osallistuivat myös NP:n nettietsi-

vät Veera ja Jani-Markus. 

 
Veera ja Jani-Markus kertovat tapahtu-

masta: 
 

- Normaalisti keskiviikkopäivämme olisi 

mennyt toimistotyön merkeissä, mutta 

tänään käänsimmekin auton keulan jo 

aamu kuudelta kohti Nurmesta ja Nuo-

risokeskus Hyvärilää.  

 
Aamu alkoi majoittumisella lomahuo-

neistoihin muiden nuorisotyöntekijöiden 

kera.  Tällä kertaa mukana oli siis paljon 

muitakin nuorisotyön ammattilaisia, kun 

pelkkiä etsiviä tai työpajojen väkeä.  

 

Aamukahvien jälkeen päivän ohjelma 

koostui monesta ajankohtaisesta asiasta. 

Uusi nuorisolaki oli esillä, ja sen sisältöi-

hin pääsimme paremmin käsiksi herra 

Wreden (toim. huom. Georg Henrik 

Wrede, OKM Nuoriso- ja liikuntapolitii-

kan osaston johtaja) avustuksella. Päivän 

ohjelmassa oli myös vähän rennompia 

osuuksia mindfulnessin ja tietoisen läsnä-

olon merkeissä. Illalla näimme todella 

vaikuttavan ja pysäyttävän nuorisoteatte-

riesityksen Pakko Pärjätä, jonka esitti 

RanKids ry Joensuusta. 

 
Torstaiaamupäivä vierähti meille tutun ja 

turvallisen työmuodon, eli digitaalisen 

nuorisotyön parissa. Siitä puhui pitkään 

ja hartaasti Verken edustaja Heikki Lau-

ha. Aihe herätti paljon keskustelua.  

 
Iltapäivän työpajoista hyödyllisin meille 

oli luento Sovari -mittarista, sillä päätim-

me aloittaa yhteistyön TPY:n kanssa 

jotta saisimme Sovari -mittarin kaltaisen 

työkalun myös Etsivään Nettityöhön. 

Sovari -mittari on sosiaalisen vahvistumi-

sen mittari, joka vastaa työpajatoimintaa 

ja etsivää nuorisotyötä tuottavien taho-

jen tarpeisiin saada tietoa omien palve-

luiden laadullisista vaikutuksista. Opetus- 

ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa 

valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa 

palveluiden tehokkuudesta ja vaikutta-

vuudesta.  

Sovari -työpajan jälkeen saimme myös 

oman lyhyen puheenvuoromme Etsiväs-

tä Nettityöstä, sillä niin moni työstämme 

kyseli. Torstai oli siis hyödyllinen päivä 

kaikin puolin. 

 
Kaiken kaikkiaan nuorisotyöpäiviltä jäi 

käteen paljon asioita, joita omassa työs-

sä voimme hyödyntää. Lisäksi oli mielen-

kiintoista tavata muita kentällä toimivia 

nuorisotyön ammattilaisia! Kohti loppu-

vuotta taas uudella puhdilla! - 

 
Teksti ja kuvat: nettietsivät Veera Suhonen 

ja Jani-Markus Heinola 

Syysspelit liikuttivat Loungessa! 

Nuorten Palvelu ry:n yhteistyö 

Matkus Shopping Centerin kanssa 

Kuopiossa alkoi kaikille kauppakes-

kuksen kävijöille avoimen oleskelu-

tilan, Matkus Loungen rakentami-

sella viime vuonna.  

 
Koska tilat ja seinät pelkästään itse har-

voin aktivoivat ketään, näimme tarpeelli-

seksi miettiä Loungeen pop up -

tapahtumia sesonkityyppisesti, joiden 

kautta nuorten maailman ilmiöt tulevat 

ajankohtaisiksi kauppakeskuksessa.  

 
Syysloman aika tarjosi erinomaisen mah-

dollisuuden lyödä viisaat päät yhteen 

sekä kutsua myös muita alueen toimijoi-

ta mukaan – Syysspelit olivat syntyneet! 

Syyslomaviikon 

keskiviikosta lau-

antaihin Lounges-

sa liikuttiin pelaa-

misen ja digitaali-

suuden teemoissa 

ja joka päivänä 

useat yhteistyö-

kumppanit jakoi-

vat tietoa pelaa-

misesta ja sen 

riskeistä, ohjasivat 

animointia, liikut-

tivat terveyspeleil-

lä, tarjosivat kokemuksia lauta- ja figuu-

ripelaamisesta sekä mitähän kaikkea 

vielä.  

 
Teemaviikon aikana osallistujia kertyi 

440 ja iloksemme osallistujat olivat niin 

lapsia, nuoria, aikuisia kuin vanhuksiakin.  

 
Olemme jo pitkään tienneet kaupallisten 

ympäristöjen keräävän kansalaiset yh-

teen paikkaan ikää katsomatta ja Syys-

spelit osoittivat tämän todeksi. Mukana 

Syysspelien ohjelmaa olivat tuottamassa 

Pelituki, Caffeine Overdose Oy, Pelinta-

kojat ry, lautapeliseura Kärmes, Games 

for Health, KuoFi Kuopion Figupelaajat 

ry sekä jäsenjärjestömme Diginuoret ry.  

 
Keväällä 2017 yhteistyötä Matkuksen 

kanssa jatketaan ja teemaksi kevään 

minitapahtumissa nousee taide. Nuorten 

Palvelu ry:n aiempi yhteistyö taidealan 

toimijoiden kanssa on ollut vähäistä 

mutta nyt tähänkin tulee korjaus. Suun-

nitteilla on taidetyöpajoja nuorille, räp-

piä ja uutta kaupunkikulttuuria kun yh-

teistyötä starttaillaan katutaideyhdistys 

Urbaani ry:n sekä Ars Libera, Kuopion 

kuvataiteilijat ry:n kanssa. Mitä kaikkea 

saammekaan yhdessä aikaan? Järjestöm-

me slogan ”Yhdessä olemme vahvoja” 

kuvaa tätä erinomaisesti – yksin saisim-

me vain vähän aikaan mutta isolla jou-

kolla voimme luoda kokonaisia teema-

viikkoja kaikkien saataville.  

 
Teksti ja kuvat: nuorisoagentti Helmi Kor-

honen 

Zempparitoiminta 

on järjestömme 

perinteinen ja tuttu 

tukihenkilötoimin-

nan tapa, jossa kou-

lutettu vapaaehtoinen voi het-

ken kulkea nuoren arjessa rin-

nalla ja tukea nuoren itselleen 

asettamia tavoitteita.  
 

Aikaisemmin järjestömme on tar-

jonnut vapaaehtoisille mahdolli-

suuksia toimia verkossa osana Löy-

täjä-toimintaa mutta vuoden 2016 

alusta zempparitoiminnan osana on 

kehitetty  verkkozemppari -

vapaaehtoistoimintaa.  
 

Jo vuoden alkupuolella muutama 

innokas verkkozemppari ja nuori 

aloittivat yhteisen tukisuhteen ja 

verkkokeskusteluiden kautta nuor-

ten arkinen jaksaminen on mennyt 

eteenpäin. Käytännössä verkko-

zempparitoiminta on vain osa 

zempparitoimintaa: ensimmäinen 

live- ja verkkozemppareiden koulu-

tus järjestettiin keväällä ja helmi-

kuussa yhteiset koulutukset jatku-

vat.  
 

Suurin ero meille jo aiemmin tut-

tuun zempparitoimintaan on ver-

kon keskustelukulttuurin erot ja 

mahdollisuudet. Pelkän tekstin 

varassa kommunikoidessa väärinkä-

sityksiä voi syntyä sekä tunteiden 

ilmaisuun täytyy keksiä pussillinen 

uusia keinoja. Hymiöt, kuvat ja 

kappaleiden linkit kurovat koske-

tuksen tai katsekontaktin puuttues-

sa vuorovaikutusta yhteen. Verkko-

zempparin ja hänen nuorensa ei 

myöskään tarvitse pohtia bussiaika-

tauluja tai säänmukaista varustusta 

sillä kun tapaamisen hetki koittaa 

verkkokeskustelut käydään yhtei-

sesti sovitussa verkkoympäristössä. 

Tällä hetkellä suosituimmaksi väli-

neeksi on noussut Skype.  Monelle 

vapaaehtoiselle verkko tarjoaa 

mahdollisuuden toimia zempparina 

siellä missä hän onkaan paikkakun-

nasta ja kotimaan matkoista huoli-

matta, ja saman mahdollisuuden 

äärellä ovat tietysti myös nuoret.  
 

Vaikka tähän mennessä zemppari-

toimintaa on ollut vain Itä-Suomen 

alueella, verkkozemppariparien 

myötä toiminta leviää pikkuhiljaa 

parhaimmillaan koko Suomeen.   
 

Zempparitoiminta on erinomainen 

esimerkki pitkäjänteisestä nuorten 

tukityöstä, jossa kuitenkin toiminta 

kehittyy ajan ja maailman mukana. 

Jos verkko vetää yhteen nuoria niin 

miksei meillä aikuisillakin voisi py-

syä näppäimistö ja hiiri hanskassa?  

 

Nuorisoagentti Helmi Korhonen 

Verkossakin voi tukea arkea 
Tulliportinkatu 34 
70100 Kuopio 
 

Käyntiosoite: 
Tulliportinkatu 34 A, 
3.krs 
 

www.nuortenpalvelu.fi 

Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@ 
nuortenpalvelu.fi 
 

FB: facebook.com/

NuortenPalvelu 
Twitter: 
@NuortenPalvelu 

Käytämme myös 
WhatsAppia 
 
Toiminnanjohtaja 

Jaakko Nuotio 
0400 916 569 
 

Järjestökoordinaattori 
Tiina Kiiskinen 

044 744 9598 
 

Toimistosihteeri 
Vuokko Husso 
0400 182 047 
 

Järjestöagentti 

Heidi Kirkonpelto 
040 487 4683 
 

Nuorisoagentti 
Helmi Korhonen 
0400 231 693 

 
Nuorten reviireillä –
projekti 

Projektivastaava 
Mikko Leppävuori 
040 157 7848 
 

Asiantuntija 

Pauliina Lampela 
 

Projektityöntekijä  
Heli Rantanen 
040 195 0502 
 

Nuorisomanageri 
Ilkka Puomilahti 

044 730 0228 
 

Tunturikeskukset 
nuorten silmin –hanke 
Projektityöntekijät 

Eija Anttila (Ylläs) 
044 727 4054 
Anne Lonnakko (Ruka) 

044 727 3098 
 
Etsivä Nettityö 

040 505 2407  
(myös WhatsApp) 
Sähköposti/Skype: 
etsiva.nettityo@ 

nuortenpalvelu.fi  
KickMessenger: 
EtsivaNettityo 

Ask.fm: Etsivat 
Twitter:@etsivanettityo 
facebook.com/

EtsivaNettityo 
www.etsivanettityo.fi 
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Nuorten Palvelu ry 

Varkauden zempparitoiminta - pienellä porukalla paljon hyvää 

Varkaudessa zempparitoimin-

taa koordinoi erityisnuoriso-

työntekijä, joka ottaa vastaan 

tukipyynnöt ja saattelee parit 

yhteen sekä huolehtii vertais-

tuki– ja virkistystoiminnasta ja 

koulutuksista. 
 

Tukihenkilötoimintaa aloiteltiin 

Varkaudessa ensimmäisen kerran jo 

2010 luvun alussa. Kun vuonna 
2013 toimintaa alettiin uudelleen 

suunnittelemaan oli alusta asti sel-

vää, että tukea pyritään tarjoamaan 

mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa, jo silloin kun ongelmia ei 

vielä ole, mutta lapsi/nuori hyötyisi 

aikuisen läsnäolosta, yhdessä viete-

tystä ajasta.  
 

Varkaudessa zempparit ovat pää-

sääntöisesti siinä elämänvaiheessa, 

että omat lapset ovat jo isoja eli on 

aikaa ja mahdollisuutta toimia va-

paaehtoisena ja tuoda iloa sitä tar-

vitseville. Mukana on myös pari 

nuorta aikuista eli vertaistukitapaa-

misissa on koolla hyvin eri-ikäisiä ja 

eri elämäntilanteissa olevia ja se on 

ehdottomasti suuri rikkaus.  

Zempparit ja tuettavat Kallavesi-risteilyllä  
 

Yläkoulujen terveydenhoitajat ja 

kuraattorit ovat tahoja, mitä kautta 

tuen tarve tulee hyvin usein esille. 

Yhteydenotto tulee puhelimitse 

erityisnuorisotyöhön ja jos vapaa 

zemppari löytyy, pyritään mahdolli-

simman nopeasti järjestämään tu-

tustumistapaaminen. Ilahduttavan 

usein tutustumistapaamisten jäl-

keen tullaan tilanteeseen, missä 

virallinen sopimus tehdään ja yhtei-

nen matka tuettavalla ja zempparilla 

alkaa. 
 

Tyypillisin tukisuhteen kesto Var-

kaudessa on noin 1.5 vuotta ja 

vapaaehtoisen rooli on kulkea rin-

nalla, tukea vapa-aikaa, mahdollistaa 

uutta ja ehkä ihmeellistäkin. Ihmeel-

linen voi olla vaikka yhteinen hetki 

mato-ongella, tulilla olo luonnossa 

tai elokuvissa käynti.  
  

Varkaudessa aktiivinen zemppari-

porukka on suurimmillaan ollut 9 

henkilöä, ei siis iso ryhmä mutta 

sitäkin tärkeämpi. Toiminnalle on 

tilausta, sillä aina annetusta ajasta 

saa jotain takaisin itselleen.  
 

Erja Kainulainen, Varkauden zemppa-

ritoiminnan koordinaattori 

Henkilöstöuutisia 
Moi! Olen Riitta 

Rönkön sijainen, 

uusi järjestö-

agentti, ja vastaan 

zempparitoimin-

nasta elokuulle -

17. Nimeni on 

Heidi Kirkonpelto.  
 

Oon vasta muuttanut Kuopioon, 

joten en tunne teitä, enkä kaupun-

kia. Siitä varmaan monta riemullista 

eksymistarinaa luvassa, koska mulla 

ei ole suuntavaistoa!  

Aiemmin koordinoin vastaavanlaista 

toimintaa ku Zemppari-homma, 

mutta Jyväskylässä. Tää on hirveen 

tärkeetä ja mukavaa hommaa!  

 
Vapaaehtoistoiminta on onneksi 

NP:ssä arvossaan ja siihen satsataan, 

niiku pitääki. Ei mikään ilmaseks 

pyöri! Onhan vapaaehtoinen ihmi-

nen, josta pitää huolehtia, jotta se 

jaksaa herkällä korvalla jeesata mei-

dän nuorizoa.  

 

Zemppaus ei o mitään rakettitie-

dettä, mutta onhan siinä omat kom-

mervenkkinsä. Kuitenkin on siistiä, 

että jokainen, joka haluaa antaa 

tukensa, voi sen tehdä omilla tie-

doilla, taidoilla ja meidän tuella.  
 

Lokakuun lopulla oltiin näkösällä 

ISYYn Järjestöpäivillä ja helmikuussa 

koulutetaan uusia vapaaehtoisia. JA 

– tykkään myös sikana munkkirinki-

löistä.  
 

Että näillä eväillä näkymisiin! 


