
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mikkeli saa olla tämän vuotis-

ten kevätpäivien isäntäkaupun-

ki. Kaupungilla on tarjota näh-

tävää ainakin sotahistoriasta 

kiinnostuneille, ja Saimaan ve-

sistö luo kauniit puitteet kau-

pungille. Naapurista Ristiinasta 

löytyy kenties Suomen tunne-

tuin kalliomaalauskohde, jonka 

juuret juontavat tuhansien 

vuosien päähän.  

 
Aivan näin pitkä ei ole Nuor-

ten Palvelu ry:n historia, vaik-

kakaan ei yhdistyksemme ole 

myöskään täysin vailla historiaa 

ja perinteitä. Näihin perinteisiin 

kuuluvat myös kevätpäivät.  

 
Historiaa on hyvä muistella, 

mutta samalla on pysyttävä ajan 

hermolla. Ajan hermolla ja 

mukana alati muuttuvassa yh-

teiskunnassa. Tämä vaatii roh-

keutta uudistua ja luoda aika 

ajoin nahkansa.  

 
Nuorten Palvelu, tai tuttavalli-

semmin ”änpee”, on kokenut 

historiansa aikana monia muu-

toksia ja niitä on pitänyt sisäl-

lään myös viime vuodet. Kun 

perusta on riittävän vahva, on 

sen päälle hyvä luoda uutta. 

Uusia kehittämishankkeita ja 

toimintamuotoja, mutta myös 

uusia tekijöitä.  

 
Kiitokset niille, jotka ovat his-

torian saatossa antaneet oman 

tärkeän panoksensa yhdistyk-

selle, ja tervetuloa uudet teki-

jät! Tervetuloa kevätpäiville 

myös teille kaikille yhdistyksen 

jäsenille, sillä ilman teitä ei ole 

myöskään änpeetä! 

 

Petri Karhu, puheenjohtaja 

Kevätpäivät kutsuu jo vaikka kuinka monennen kerran 
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Kevät on tullut ja lumi on sullut… 

NOT! Viimeksi kirjoittaessani 

syksyllä tj:n palstaa en osannut 

vielä silloin arvata, että tekisin sen 

uudelleen keväällä. Toiveissa oli 

silloin, että uusi toiminnanjohtaja 

aloittaisi mahdollisimman pian. 

Onneksi kuitenkin pysähdyimme 

miettimään, mitä kaikkea hyvältä 

toiminnanjohtajalta vaaditaan ja 

uskalsimme pyytää apua oikeanlai-

sen henkilön rekrytoimiseksi. Ul-

kopuolisen rekrytointifirman avul-

la hallitus osaa valita oikeanlaisen 

ihmisen kantamaan järjestömme 

soihtua eteenpäin. 

 
Suurimpia haasteita tulee tämän 

vuoden aikana olemaan järjestön 

uuden strategian tekeminen. Työ 

on aloitettu hallituksen ja työnte-

kijöiden yhteisellä ponnistuksella. 

Tekemistä jatketaan kuuntelemalla 

jäsenistön ääntä, mikä toteutetaan 

kevätpäivien yhteydessä. Tällä 

kertaa palaamme vanhaan hyväksi 

havaittuun kaksipäiväiseen kevät-

tapahtumaan ja suuntaamme sitä 

varten kohti Mikkeliä. Kevät-

päivien ohjelma rakentuu rennosta 

yhdessä olosta, hyvistä luennoista 

ja mukavasta seurasta. 
 

Uuden toiminnanjohtajan vastuulle 

jää seuraavan kolmivuotisen stra-

tegian loppuun asti saattaminen. 

Omat haasteensa on myös ensi 

vuonna vastaantulevat synttärit. 

Nimittäin järjestömme täyttää ensi 

vuonna kunnioitettavat 50 vuotta. 

Onneksi tätäkään ponnistusta ei 

tarvitse tehdä yksin, koska koko 

järjestö auttaa mielellään juhlien 

järjestämisessä. Vai mitä?  
Tässä vaiheessa tahtoisin kiittää 

kaikkia, joiden kanssa olen saanut 

työskennellä viimeisen puolen 

vuoden aikana tj:n pestiä tehdes-

säni. Liikkuvaan junaan hyppäämi-

nen oli hivenen haastavaa. Kaikes-

ta kuitenkin selvittiin kunnialla läpi. 

Suuret kiitokset etenkin NP:n 

työntekijöille, joiden kanssa pys-

tyin jakamaan vastuuta tehtävien 

hoidosta. 

 
Ilkka Puomilahti,  

vt. toiminnanjohtaja 
 

 

 

 

 

Haastattelussa Etsivän Nettityön harjoittelija Lilli 

Toiminnanjohtajan palsta 
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Terveydenhoitajaopiskelija Lilli 

Kuosmanen suoritti Etsivässä Netti-

työssä erityisryhmien hoitotyön 

harjoittelun. Toimitus kysyi Lillin 

tunnelmia harjoittelun päätteeksi. 

 

Miten päädyit Nuorten Palvelulle 

harjoitteluun? 
Nuorten Palvelu ry:ssä työskentele-

vä naapurini kertoi Etsivän nettityön 

hakevan harjoittelijaa. Kiinnostuin 

todella paljon työmuodosta ja päätin 

kysyä paikkaa suorittaakseni erityis-

ryhmien hoitotyön harjoittelun. 

Harjoittelun pystyi tekemään todel-

la hyvin koulun teoriaopintojen 

kanssa rinnakkain. Opinnot tukivat 

toisiaan, minkä vuoksi uskon, että 

sain myös harjoittelusta paljon irti. 

  
Millaisena olet kokenut harjoitte-

lun? 
Harjoittelu on ollut todella antoisa. 

Ilmapiiri työpaikalla on ollut avoin ja 

oppimista tukeva, jolloin kehittymi-

nen työssä on ollut mahdollista. 

Olen oppinut enemmän kuin ennen 

harjoittelua uskalsin odottaa. 

 
Onko käsityksesi nuorista muut-

tunut harjoittelun myötä? Jos, niin 

miten? 
Harjoittelun jälkeen koen, että pys-

tyn kohtaamaan nuoret aivan uudel-

la tavalla. Olen oppinut huomioi-

maan nuoria ja kunnioittamaan 

nuorten päätöksiä heidän omissa 

asioissaan. Olen myös oppinut 

kuuntelemaan, mitä nuorilla on 

sanottavaa. Vasta tämän jälkeen 

olen tuonut omaa ja terveydenhuol-

lon näkemystä esille hoidontarpee-

seen ja -tilaan liittyen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä olet oppinut harjoittelusta? 
Harjoittelun aikana olen kohdannut 

todella eri lähtökohdista ja kulttuu-

ritaustoista tulevia nuoria. Olen 

oppinut tunnistamaan nuoren voi-

mavarat ja onnistunut tukemaan 

heidän toimintakykyään. Olen voi-

nut olla nuorelle kuunteleva aikui-

nen, ja usein pelkkä läsnäolo tilan-

teessa on riittänyt. Olen oppinut 

kommunikoimaan nuorten kanssa 

heille luontaisien väylien kautta, 

joita toivottavasti voin hyödyntää 

vielä jatkossakin. Olen kehittynyt 

myös paljon kuuntelemisessa. 

  
Kenelle voisit (jos voisit) suositel-

la harjoittelua Etsivässä nettityös-

sä? 
Voisin suositella (ja olenkin suositel-

lut) harjoittelua Etsivässä nettityös-

sä muillekin sairaan- ja terveyden-

hoitajaopiskelijoille, koska tulevai-

suutta ajatellen some on varmasti 

hyvä väylä tavoittaa nuoret. Opiske-

lukavereistani moni on kiinnostunut, 

koska ei ole aikaisemmin kuullut 

tällaisesta toiminnasta. 

  

Mitä muuta haluat kertoa?  
Olen nauttinut todella paljon har-

joittelusta Nuorten Palvelu ry:llä ja 

oppimistani asioista. Teette todella 

tärkeää työtä nuorten rinnalla kul-

kiessa ja heidän päätöksiään tukies-

sa. 

 

Kesää kohti kovaa vauhtia 
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”Aivan huippu mimmi kyllä, voin kertoo.” - tarina zemppariparista  
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Vielä kaksi vuotta sitten Metteä, 

13, kiusattiin pahasti. Kiusaami-

nen ulottui koulusta aina kotiin 

saakka. Mette kertoo, ettei saa-

nut olla rauhassa edes omalla 

takapihallaan, minkä vuoksi vietti 

paljon aikaa neljän seinän sisällä. 

Omat kaverit tulivat kylään tai 

hän kyläili kavereilla - ajan viettä-

minen ulkona ei ollut vaihtoehto. 

Vältelläkseen kodin ulkopuolella 

liikkumista, Mette keksi syitä, 

jotka kaveritkin pian huomasivat 

tekaistuiksi. 

 

Hanna, 34, löysi Zempparitoi-

minnan ja Nuorten Palvelu ry:n 

lehti-ilmoituksesta keväällä 2016. 

Omien sanojensa mukaan hän 

olisi itse nuorena kaivannut ul-

kopuolisen aikuisen tukea, mutta 

ei sitä koskaan saanut. Pitkän 

tien niistä tunnelmista eteenpäin 

luovineen Hannan omassa elä-

mässä oli kaikki mallillaan, joten 

hän halusi antaa apuaan sitä tar-

vitseville. Zempparikoulutuksen 

käytyään tieto Hannalle sopivas-

ta nuoresta, eli Metestä, tuli var-

sin nopeasti. Järjestöagentti Riit-

ta Rönkkö muistelee matchan-

neensa parin alun perin yhteisten 

kiinnostuksenkohteiden perus-

teella. 

 

Lähes kaksi vuotta sitten Mette 

ja Hanna istuivat ensimmäistä 

kertaa saman kahvilapöydän ää-

reen zempparisuhteen aloitusta-

paamiseen. Pari muistaa ensikoh-

taamisensa tarkasti. ”Kaikkia läs-

näolijoita jännitti, myös äitiä”, 

Mette kertoo. Vaikka Mette oli 

aluksi epäileväinen voisiko tällai-

nen kaverisuhde toimia, parilla 

klikkasi äkkiä. Pian oltiinkin jo 

yhdessä valitsemassa mekkoa 

Meten koulun kevätjuhliin. Luot-

tamus lähti rakentumaan, ja 

mekko roikkuu edelleen vaate 

 

kaapissa useat kekkerit nähnee-

nä. 

 

Kun Metteä ja Hannaa katsoo 

yhdessä, ei voi erehtyä, etteivät-

kö he tulisi toimeen keskenään. 

Meneillään on ihan omat jutut. 

Erityisesti paria yhdistää vilkas 

mielikuvitus ja samanlainen huu-

morintaju. Hannan mukaan mo-

lemmat ovat myös innokkaita 

kokeilemaan uusia asioita. Mette 

yhtyy mielipiteeseen toteamalla, 

että asioiden kokeileminen ei ole 

koskaan pahasta, sillä se on oike-

astaan ainut keino saada selville, 

pitääkö jostain vai ei. Yhdessä 

kaksikko onkin touhunnut kaik-

kea mustikanpoiminnasta latina-

laisiin tansseihin.  

 

Mitä yhteisellä jo-melkein-

kaksivuotiaalla matkalla on sitten 

opittu? Hanna kehuu Meten hui-

keaa kehitystä: aiemmin arka 

tyttö liikkuu nyt rohkeasti kau-

pungilla ja on tullut ulos kuores-

taan. Myös Mette on huomannut 

oman itsevarmuutensa ja kertoo 

ymmärtäneensä, että välitti en-

nen aivan liikaa muiden mielipi-

teistä. Jos muutama vuosi sitten 

joku olisi kertonut, kuinka paljon 

paremmaksi asiat tulevat pian 

muuttumaan, ei Mette olisi ker-

tojaa uskonut.  

 

Sen lisäksi, että on tutustunut 

toiseen, Hanna toteaa oppineen-

sa zempparimatkan aikana myös 

paljon itsestään. Kokonaan uusia 

puoliakin on löytynyt. Hannaa on 

inspiroinut erityisesti Meten 

mahtava elämänasenne: takapa-

keista huolimatta kannattaa vain 

porskuttaa eteenpäin ja tehdä 

omaa juttua. 

   

Meten ja Hannan yhteinen tie 

jatkuu, vaikka kiusaaminen onkin  

 

loppunut ja rohkeus olla avoi-

mesti oma itsensä kasvanut hur 

 

jasti. Kaksikko nauraa, että hei-

dän puolestaan tämä zemppari-

suhde voisi jatkua vaikka aina. 

Toisesta on tullut luonteva osa 

omaa elämää.  Hannasta Metessä 

huikeinta on tämän mielikuvitus, 

huumorintaju ja persoona koko-

naisuudessaan. Meten mielestä 

Hannassa taas  parasta on se, 

että hänen kanssaan voi puhua 

avoimesti ihan kaikesta, ilman 

pelkoa tuomituksi tulemisesta. Ja 

lisäksi se huumori. 

 

Juuri aloittaneille zempparipareil-

le Metellä ja Hannalla on yksi 

neuvo: ”Edetkää rauhassa ja tu-

tustukaa toisiinne hyvin. Vaikka 

aluksi tuntuisi hiukan tahmealta, 

juttu lähtee kyllä sujumaan ajan 

kanssa.”  

 

 

Meten ja Hannan haastattelun 

pohjalta, 

 

Noora Silvennoinen 

Ohjaaja 
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Mette ja Hanna 

Vuosi 2018 on alkanut muu-

tosten vuotena. Sen lisäksi, 

että toiminnanjohtajan istuinta 

on täyttänyt uusi kasvo, myös 

muu henkilöstö on kokenut 

paljon uusia lisäyksiä. Viime 

vuoden heinäkuusta lähtien 

Zempparitoiminnan vahvistuk-

sena on toiminut Noora Sil-

vennoinen. Nooran työnku-

vaan kuuluu Zempparitoimin-

nan vapaaehtoisten koordi-

nointi ja koulutus, zempparipa-

rien kanssa toimiminen se-

kä  toiminnan markkinointi 

yhdessä toiminnasta vastaavan, 

järjestöagentti Riitta Rönkön, 

kanssa. Toinen työntekijä on 

tehostanut Zempparitoiminnan 

sujuvuutta, eikä nuorten ole 

tarvinnut jonottaa niin pitkiä 

aikoja oman zempparin saa-

miseksi. Noora toimii lisäksi 

Savumerkeistä lisättyyn todelli-

suuteen -hankkeen aluetyönte-

kijänä Kuopiossa. Noora ra-

kastaa erilaisia aamiaisia ja 

opettelee parhaillaan soitta-

maan sointuja kitaralla.  

 
Marraskuun 2017 lopussa 

Nuorten Palvelu ry:n vakinai-

seen työtiimiin liittyi uusi jär-

jestökoordinaattori, Pauliina 

Timonen-Turtiainen. Pauliina 

toimii toiminnanjohtajan työ-

parina hallinnollisissa asioissa ja 

hoitaa sisäistä viestintää ja 

jäsenasioita. Yhtenä yhdistyk-

sen huolenaiheena on ollut 

jäsenistöstä ja jäsenjärjestöistä 

huolehtiminen, ja Pauliinan 

tehtävänä onkin tämän osa-

alueen sekä vapaaehtoistoimin-

nan kehittäminen. Tehtäviin 

kuuluu myös muun muassa 

järjestö- ja nuorisoagentin 

kanssa toimiminen yhteistuu-

min sekä lähialuetyöskentely 

Venäjällä. Pauliina onkin erityi-

sen kiinnostunut kulttuurien 

kohtaamisesta ja on äärimmäi-

sen eläinrakas. 

 
Tammikuussa 2018 myös 

Nuorten Reviireillä -toiminta 

koki muutoksia, kun Heli Ran-

tanen siirtyi toiminnasta uu-

teen tehtäväänsä, yhdistyksen 

nuorisoagentiksi. Nuorten 

Reviireillä -tiimiin palkattiin 

puolestaan uutena työntekijänä 

Ville Kukkurainen. Ville toimii 

yhtenä ohjaajana toimintavas-

taava Mikko Leppävuoren ja 

asiantuntija Pauliina Lampelan 

kanssa. Villelle toimintakenttä 

ei tule kuitenkaan tuntematto-

mana vastaan: yhdistys ja 

Nuorten Reviireillä -toiminta 

oli jo osittain tuttua vuoden 

2015 harjoittelun kautta. Ville 

arvostaa älykkäitä keskusteluja 

tyhmistä aiheista. 

 
Jos pää on jo sekaisin uusista 

ihmisistä, niin ei hätää! Isoin 

henkilöstövaihdos on vasta 

tuloillaan. Kevään 2018 rekry-

tointiprosessi uuden toimin-

nanjohtajan valitsemiseksi on 

loppusuoralla. Jännityksellä 

odotamme, mitä raikkaita tuu-

lahduksia uusi toiminnanjohtaja 

tuo mukanaan.  

 
Muutoksissa on aina omat 

haasteensa, mutta myös paljon 

uusia mahdollisuuksia. Alati 

muuttuvassa maailmassa ja 

etenkin nuorisokulttuurissa 

myös me yhdistyksenä jou-

dumme olemaan jatkuvasti 

valmiita uudistuksille. Miten 

hyvin osaamme ottaa muutok-

sia vastaan, kuvastaa sitä, kuin-

ka vahvoja yhdessä olemme. 

Yhdessä olemme muutoksien 

keskellä matkaamassa kohti 

uutta vahvempaa tulevaisuutta. 
Yhdessä olemme vahvoja. Yh-

dessä työtiimin kesken ja yh-

dessä yhdistyksenä. 

 

Teksti: Ville Kukkurainen 

 

Muutosten vuosi 2018  

Tulliportinkatu 34 

70100 Kuopio 

 

Käyntiosoite: 

Tulliportinkatu 34 A, 3.krs 

 

Sähköpostit: 

etunimi.sukunimi@ 

nuortenpalvelu.fi 

 

Vt. Toiminnanjohtaja 

Ilkka Puomilahti 

044 730 0228  

 

Järjestökoordinaattori 
Pauliina Timonen-Turtiainen 

044 744 9598 

 

Toimistosihteeri 

Vuokko Husso 

0400 182 047 

 

Järjestöagentti 

Riitta Rönkkö 

040 487 4683 

 

Nuorisoagentti 

Heli Rantanen 

040 195 0502  

 

Savumerkeistä 

lisättyyn 

todellisuuteen-projekti 

Projektityöntekijä  

Noora Silvennoinen 

0400 231 693 

 

Nuorten reviireillä 

Toimintavastaava 

Mikko Leppävuori 

040 157 7848 

 

Asiantuntija 

Pauliina Lampela 

044 727 3098 

 

Ohjaaja 

Ville Kukkurainen 

040 157 7072  

 

Etsivä Nettityö 
Nettietsivät  

040 505 2407  

(myös WhatsApp) 

 

etsiva.nettityo@nuortenpal

velu.fi  

 
Kik Messenger: NettiEtsivat  

Ask.fm: Etsivat 

Twitter: @etsivanettityo 

Facebook.com/EtsivaNettityo 
 

www.etsivanettityo.fi 
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Nuorten Palvelu ry 

www.nuortenpalvelu.fi 
 

Löydät meidät myös somesta! 
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@nuortenpalvelu 

Tärkeää tietoa sinulle jäsen!  

 

- Tavoitteenamme on kehittää jäsenviestintää, joten ilmoitathan Pauliinalle päivitetyt yhteystie-

tosi mahdollisimman pian! 

- äNPeen Sanomissa ilmestyy seuraavasta numerosta lähtien Jäsenpalsta, jossa julkaisemme mie-

luusti jäsentemme ja jäsenjärjestöjemme tekstejä nuoriin ja nuoruuteen liittyen. Kysy lisätietoja 

Pauliinalta, ja saa tekstisi jo syksyn äNPeen Sanomiin. 

Pauliina Timonen-Turtiainen / p. 044 744 9598 / pauliina.timonen-turtiainen@nuortenpalvelu.fi 

Pauliina, Ville & Noora 


