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Mikä vituttaa? -illat kiertue
Pohjois-Savossa keväällä 2022
Nuoret mukaan! -kehittämishanke, Mukana-hanke ja Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke järjestivät yhdessä kuntien
nuorisotoimien kanssa Mikä vituttaa? -iltojen kiertueen kuudella paikkakunnalla kevään 2022 aikana. Raflaavalla nimellä varustetussa illassa oli tarkoituksena kysyä nuorilta suoraan, mikä heistä mättää, pohtia yhdessä ratkaisuja tilanteeseen ja välittää nuorten tarpeista tietoa eteenpäin. Iltojen juju on
suorassa, rehellisessä puheessa, kohtaamisissa ja ärsytysenergian kääntämisessä positiiviseksi kehittämiseksi. Iltojen konseptista on hyvä video ja paljon lisää tietoa Po1nt.fi -portaalissa.
Illoissa tavoitettiin yhteensä 100 eri-ikäistä nuorta, yläkoululaisista noin 25-vuotiaisiin. Iltoja järjestettiin
Keiteleellä, Leppävirralla, Pielavedellä, Rautalammilla, Tervossa ja Vesannolla. Jokaisella paikkakunnalla
nousi esiin omia vitutuksen aiheita, mutta myös joitain samoja aiheita lähes kaikissa illoissa. Ongelmiksi koettiin esimerkiksi julkisen liikenteen toimimattomuus ja sen vähäisyys, teiden huono kunto ja bensan hinta.
Osaa vitutti ammattikoulun opetuksen laatu, ja joissain kouluissa joidenkin opettajien käytös nuoria kohtaan. Monilla paikkakunnilla kaivattiin lisää hengailupaikkoja, esimerkiksi moposuoraa, sekä panostusta ulkoilupaikkoihin, kuten laavuihin ja grillikatoksiin. Kela, mielenterveyspalveluiden puutteet sekä asuntojen
huonokuntoisuus ja hintataso vituttivat myös.
Monet asiat olivat nuorista myös hyvin, useissa kunnissa nuoret olivat tyytyväisiä muun muassa nuorisotiloihin ja niiden toimintaan. Myös harrastusmahdollisuuksia koettiin löytyvän. Moni nuori piti tärkeänä sitä,
että on ystäviä ja koulussa sujuu hyvin. Nuorten viestiä viedään ja on viety tiedoksi kuntiin mm. nuorisotoimille, sivistyslautakunnille ja tekniselle toimelle. Myös yksittäisiin toimijoihin, kuten ammattikouluihin tullaan olemaan yhteydessä.
Mikä vituttaa? -iltojen toimintamallia esitellään ja kevään kokemuksista iltojen järjestämisestä keskustellaan 6.9.-22 klo 12 14 Teamsin
välityksellä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, seuraa hankkeiden
viestintää! Linkki tilaisuuteen ja ilmoittautumiseen julkaistaan elokuun aikana.
MUKANA-hanke Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025
Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke
Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke

SEURAAVALLA SIVULLA KOOSTE KUNTIEN ILLOISTA

Keitele
Keiteleen ilta järjestettiin 29. toukokuuta ja noin
14 24-vuotiaita nuoria saapui 25. Ilta oli onnistunut ja siitä tehtiin Pielavesi-Keitele-lehteen juttu.
Aikaisemmin mainittujen vitutuksen aiheiden lisäksi nousi mm. pompottelu ammattilaiselta toiselle, kiusaaminen, kunnan kesätöistä saatavan
palkan pienuus ja moottorikerhotoiminnan ohjaajan puute. Keiteleen sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan kesäkuussa esille nousseita asioita.
Mopokerhon ohjaajaa etsitään jo ja nuorisotilojen
aukioloaikoja pyritään muokkaamaan varsinkin
perjantain osalta. Syksyllä kunnassa pidetään kuntalaiskysely, jossa selvitetään kokonaisvaltaisesti
nuorisopalveluiden tilannetta ja tarvetta.

aiheet vietiin tiedoksi yläkoululle, tekniselle toimelle ja sivistyslautakunnalle, joka käsittelee asioita kesäkuun kokouksessaan.

Rautalampi
Rautalammin Mikä vituttaa? -illassa 29. toukokuuta oli mukana 7 nuorta. Illassa nousi esiin muun
muassa kirjaston ja nuorisotilojen likaisuus, salakuvaaminen sekä nuorisotilojen viihtyvyys. Esille
tulleisiin asioihin pystyttiin vastaamaan pikaisesti:
likaisuudesta lähetettiin palautetta, salakuvaamiseen puuttumiseen ohjeistettiin nuoria sekä vinkattiin Nuoriso-Leaderistä mikä voisi tarjota mahdollisuuden vaikuttaa myös nuorisotilojen kehittämiseen.

Leppävirta

Tervo

Mikä vituttaa? -illassa 28.4. oli 17 nuorta, jotka olivat iältään 15 26-vuotiaita. Nuorilla nousi aiheina
mm., ettei ole moposuoraa ja nuorten mielenterveydellisten haasteiden tunnistaminen. Illassa
nousseet asiat vietiin tiedoksi NOPPA-ryhmässä
sekä kouluun liittyvät aiheet rehtorille. Kouluun
liittyvät asiat olivat hyvin jo tiedossa/työnalla.
NOPPA-ryhmässä asioihin tartuttiin ja uusia ideoita syntyi tulevalle syksylle kuten nuorten aikuisten olkkari -toiminnan muutos sekä mielenterveysviikon sisältöihin teemoja ja kokonaisuuksia.
Nämä toimenpiteet käytiin keskustellen nuorten
kanssa läpi 9.6. palaten teemojen äärelle nuorisotiloilla.

Tervossa nuoria on vähäisesti ja iltaan 12.5. saapuikin vain yksi nuori. Hän kuitenkin tykkäsi keskustella paikalla olevien aikuisten kanssa. Iltaan
olisi ollut toinenkin tulija, mutta hän oli valitettavasti estynyt tulemaan paikalle. Molempien viesti
oli kuitenkin sama, että toivoisi enemmän kohtaavansa ikäisiään ja omaavan ystäviä. Tätä asiaa jatketaan molempien nuorten kanssa työstäen etsivän toimesta.

Pielavesi
Ilta pidettiin 18.5. ja paikalle saapui reilu 30 14 22vuotiasta nuorta. Yleisten vitutuksen aiheiden lisäksi vitutti mm. poliisin puuttuminen katukuvasta
ja sitä myöden rattijuoppojen yleisyys, ajokorttilakiuudistus, koulustressi ja yläkoulun huono ilmanvaihto sekä hieman henkilökohtaisemmat, kuten
eronneiden vanhempien välit ja lupauksien rikkominen ja ei:n ymmärtäminen. Nuorisotilat ja harrastusmahdollisuudet saivat isoja kehuja. Työpaikkojen puute nousi esille ja moni miettikin tulevaisuuttaan paikkakunnalla. Nuoret kokivat illan mielekkääksi tavaksi purkaa mielen päällä olevia niin
isoja kuin pieniäkin vitutuksen aiheita. Vitutuksen

Vesanto
Vesannon ilta 3.5. oli menestys ja paikalle saapui
20 nuorta, iältään 16 24-vuotiasta, sekä Sisä-Savon Sanomien toimittaja. Ilta sai ison tilan lehdessä. Nopeasti illassa nousseet teemat kuten
esim. asuntojen kunto, nuorisotilojen aukiolo, mtpalvelujen puute ja työpaikkojen puute jaettiin
kunnassa tiedoksi. Tämän jälkeen asiat esitettiin
NOP-työryhmälle. Illan asioihin tartuttiin etsien
ratkaisuja ahkerasti ja mm. nuorten aikuisten naisten -ryhmä starttaa jo heinäkuussa vastaamaan illassa esitettyyn tarpeeseen kohdata muita nuoria
paikkakunnalla. Ki-Pa-Ku-hankkeessa hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseen kerätään asukkailta
konkreettisia toimenpiteitä ja ehdotuksia, jossa
nämä illassa nousseet asiat otetaan myös huomioon. Näiden jatkotyöstö tapahtuu syksyllä 2022. Illassa nousseet asiat ja ratkaisut niihin käydään
myös nuorten kanssa läpi yhdessä palaten samaan
paikkaan, jossa ilta pidettiin.

