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NUORTENKOUVOLA.FI

kouvolannuortentyopajat.fi

Nuorten Kouvola
Työpaja on nuorelle silta työelämään

Nuorten työpajatoiminta auttaa koulu-
tuksesta tai töistä pudonneita uuteen 
alkuun. Vuoden aikana työpajoissa 
mukana on noin sataviisikymmentä 
nuorta. Kouvolalainen Kimmo Valto 
on yksi heistä.

KIMMO VALTO, 26, on juuri saanut suolai-
set piirakat tehtyä. Kohta on asiakaspalvelun 
aika.
–Olen huomannut, että osaan kaikenlaista, se 
on hienoa. Etenkin asiakaspalvelu on haus-
kaa. Pystyy heittäytymään tilanteisiin, teke-
mään asiat ja heittämään läppääkin. Paras-
ta on, kun asiakas lähtee hymyssä suin, hän 

sanoo.
Valto on töissä työpajan keittiössä oppimiso-
pimuksella. Parin vuoden päästä taskussa pi-
täisi olla kokin tutkinto.
–Tulin maaliskuussa 2019 kuukaudeksi työ-
kokeiluun. Ensin vähän epäilytti. Mutta täällä 
olikin hauskaa ja oppi uutta. Kun työkokeilu 
loppui, sain palkkatukipaikan ja innostuin. Sit-
ten pääsin tähän, hän kertoo.
Valto uskoo, että hänen elämässään työpaja 
muutti paljon.
Ennen tätä hän ei juuri innostunut töiden hake-
misesta. Taulujen maalaaminen ja omat jutut 
tuntuivat tärkeämmiltä.
Työpaja toi elämään rytmin, tuloja, ystäviä, 
yhteisön. Nyt tulevaisuudessa siintää haave 
työpaikasta.

–Se voisi olla jossain kivassa kahvilassa, Valto 
sanoo.

VALTO EI OLE AINOA elämäänsä muuttanut.
Nuorten työpajoissa Kouvolan Viitakummussa 
ja Myllykosken Spiraalissa työskentelee noin 
sataviisikymmentä nuorta vuodessa.
He entisöivät ja verhoilevat huonekaluja, nik-
karoivat uutta, kutovat mattoja, tekevät tai-
detta, kokkaavat tai hoitavat vaikka omako-
titalon puutarhatöitä.
Asiakkaina on yksityisiä ja yrityksiä.
–Tärkeää on saada nuorille aitoja työkoke-
muksia, työpajajohtaja Sanna Taimisto sanoo.
Työpaja tarjoaa nuorille uusia taitoja ja reitin 
työmaailmaan. Kaupunkilaiset saavat edulli-
sesti vaikka vanhan nojatuolin verhoiltua, ko-
tinsa tai pihansa siivottua, polkupyöränsä kor-
jattua tai vaikkapa muuttonsa järjestettyä.

OSA TYÖPAJALAISISTA on koulusta tai työ-
maailmasta pudonneita nuoria, osa pitkään 
työttömänä olleita nuoria aikuisia, jotka kai-
paavat ensimmäistä askelta työelämään.
Jokaiselle luodaan oma, räätälöity polku. 
Yksi voi olla pajalla kuukauden, toinen pi-
dempään.
–Nuoret tulevat tänne joko TE-toimiston tai 
monialaisten työelämäpalveluiden kautta. 
Osa löytää meidät myös etsivän nuorisotyön 
tai Ohjaamon ohjaamana, ja voi tänne itsekin 
hakea, Taimisto kertoo.
Erityistaitoja ei tullessa tarvitse olla, mutta 
asennetta vaaditaan. Tärkein on halu oppia 
uutta.
–Täällä on mahdollisuus kokeilla erilaisia 
töitä ja opetella työelämän sääntöjä ja ai-
katauluja. Monella on haasteita elämän-
hallinnassa tai sosiaalisissa suhteissa, täällä 
pääsee alkuun, Taimisto kertoo.TE
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TYÖPAJATOIMINTA

• 16–28 -vuotiaille
• kuntouttavaa työtoimintaa, työkokei-

lua, palkallisia työpaikkoja, oppisopi-
muskoulutusta sekä paikkoja yksittäi-
sille työelämän oppijoille

• tilaustöitä, huonekalujen kunnostusta 
ja verhoilua, pintaremontteja, muutto-
palvelua, Matkahuoltopalvelu (Mylly-
koski), kotipalvelu, kahvila, pihatyöt, 
siivouksia, pienkoneiden korjausta

Nuoret voivat ottaa yhteyttä 
joko TE-palvelujen kautta, 
suoraan työpajalle, tai tehdä 
hakemuksen nettisivuilla.

Asiakaspalvelu: 
Spiraali p. 020 615 5802 
Viitakumpu p. 020 615 8180
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”Nyt mennään sinne, 
missä nuoret ovat”

TE
KS

TI
: L

EE
N

A
-K

A
IS

A
 L

A
A

K
SO

 K
U

VA
: J

A
N

N
E 

LE
H

TI
N

EN

Nuorisopalvelut jalkautuivat jokaiselle Kouvolan viidestä alueesta. 
Nuoria kuullaan herkällä korvalla ja tavoitetaan NuortenTaloilla, kouluilla, 
kadulla, ostoskeskuksissa ja verkossa. Uusi malli mahdollistaa nopean 
reagoinnin paikallisiin ilmiöihin.

–Nyt mennään sinne, missä nuoret ovat. Sa-
malla nuoret tavoittavat meidät paremmin 
riippumatta siitä, missä päin Kouvolaa ovat, 
koordinaattori, nuorisopalveluyksikön vastaa-
va Maritta Rihu sanoo.

Uudessa aluemallissa Nuorisopalvelut toimii 
viidellä perhekeskusalueella: keskusta, Val-
keala, Kuusankoski-Jaala, Myllykoski-Inkeroi-
nen ja Koria-Elimäki. 

Lisänä toimii verkkoalusta Discord.
Jokaiselta alueelta löytyvät myös koulunuo-

risotyöntekijän, erityisnuorisotyön- ja etsivän 
nuorisotyön työntekijöiden työpisteet. Nuoria 
tavoitetaan myös koulun kautta. 

”PAIKAN PÄÄLLÄ NUORET TULEVAT 
ERI TAVALLA TUTUIKSI”
Erityisnuorisotyöntekijä Jonna Anttila on työs-
kennellyt Myllykoski–Inkeroisten alueella syk-
syn alusta.

–Paikan päällä nuoret tulevat eri tavalla tu-
tuiksi. Näen aika paljon alueen nuoria. Tuntuu, 
että olen saanut hyvän kontaktin heihin, hän 
sanoo.

Erityisnuorisotyöntekijänä Anttila muun muas-
sa ohjaa erilaisia yksilöasiakkaita ja pienryh-
miä sekä pitää seksuaali- ja päihdekasvatusta 
kouluilla.

–Täällä on aika erilaista kuin keskustassa, on 
aika tiiviit piirit. Tykkään kyllä hirveästi nuo-
rista täällä. Sekä Inkeroisten että Myllykosken 
nuoret ovat aivan ihania, hän sanoo.

Anttilan työpiste on Myllykosken kirjaston 
nuorisotilan yhteydessä. Usein hän suuntaa 
myös Inkeroisiin tai jalkautuu kaduille nuorten 
pariin.

–Uuden mallin ideana on, että nuoret löytä-
vät saman katon alta niin tavallisen kuin etsi-
vän nuorisotyön sekä erityisnuorisotyöntekijän. 
Meitä voi tulla tapaamaan tosi matalalla kyn-

nyksellä, aina, jos jokin mietityttää, hän sanoo.
Myllykoski–Inkeroinen -alueen nuorien mie-

lissä pyörivät paljolti samat asiat kuin nuorilla 
muuallakin: korona, jaksaminen, päihteet.

–Päihteet tietysti näkyvät ja puhututtavat 
täällä, se on koko Kouvolan haaste. Ennaltaeh-
käisevä työ ja päihteistä puhuminen avoimesti 
onkin tosi tärkeää, hän sanoo.

JOKAINEN ALUE ON OMANLAISENSA
Nuorisotyön ideana on tarjota nuorille osalli-
suutta, tukea ja turvaa elämän eri käänteissä. 
Nuoria kohdataan NuortenTaloilla, koulussa, 
kotona, kaduilla ja verkossa.

Kun nuorisotyöntekijä on siellä missä nuoret-
kin, on tutustuminen nopeampaa. Paikan pääl-
lä näkyvät nuorten ilon- ja huolenaiheet sekä 
paikalliset ilmiöt. 

–Jokainen alue on omanlaisensa, tarpeet voi-
vat olla hyvin erilaisia. Myllykoskella tehdään 
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Jaalan NuortenTalo
Jaalantie 97, Jaala

Valkealan NuortenTalo
Toikkalantie 5, Valkeala

Kuusaan NuortenTalo
Keskusaukio 1, 
Kuusankoski Lehdokin SporttiTalo

Madekuja 1, Kouvola

Työpaja Viitakumpu
Viitakummuntie 2, Kouvola

Korian Monitoimitalon
NuortenTalo 
Kyntäjäntie 9, Koria

Elimäen NuortenTalo
Vanhanmaantie 28, Elimäki

Työpaja Spiraali
Kenraalintie 6, Myllykoski

Myllykosken NuortenTalo
Paperitehtaantie 10, Myllykoski

Sippolan NuortenTalo
Sippolan koulu, 
Sippolantie 15, SippolaInkeroisten NuortenTalo

Yhteiskouluntie 8, Inkeroinen

NuPa NuortenPaikka
Kahvila NuortenPaikka
Kouvolankatu 28, Kouvola

Kouvolan 
kaupungin 
nuorisopalvelut
NuortenTalot 
ja Nuorten 
työpajat

vahvaa yhteistyötä kirjaston kanssa ja Voik-
kaalla taas pidämme nuorteniltoja seurakunnan 
tiloissa yhdessä seurakunnan nuorisotyöntekijän 
kanssa. Nyt voimme reagoida alueiden ilmiöihin 
ja tarpeisiin joustavasti ja nopeasti, Rihu sanoo.

KOULU MUKANA 
Nuoria tavoitetaan entistä tiiviimmin myös kou-
lun kautta. Koulunuorisotyöntekijä työskente-
lee puolet työajastaan NuortenTalolla, puolet 
alueen yläkoululla. 

Koulunuorisotyöntekijät järjestävät ryhmäy-
tyksiä, välitunti- ja pienryhmätoimintaa ym. 
osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa koulujen 
oppilaille. Erityisnuorisotyöntekijät toteuttavat 
seksuaali-  ja päihdekasvatustapahtumia. On 
myös erilaisia teemaviikkoja ja muun muassa 
kutosluokkalaisille suunnattu päihdekasvatusta-
pahtuma, Rihu kertoo.

Yhteistyötä tehdään myös koulun oppilashuol-
lon, sosiaalipalveluiden ja järjestöjen kanssa. 

–Nuorisotyöntekijöistä tulee alueen asuk-
kaille ja muille nuorten kanssa toimiville tuttuja. 
Näin verkostoituminen helpottuu. Ennen ajateltiin 
enemmän, että nuorten asiat kuuluvat vain nuo-
risopalveluille, nykyään nuorista huolehtiminen 
koetaan kaikkien yhteiseksi asiaksi, Rihu kertoo.

NUORTENPAIKKA KOUVOLANKADULLA
NuortenPaikka toimii Kouvolan keskustassa 
Kouvolankadulla. Sen tiloista löytyvät Ohjaa-
mo, nuorisokahvila ja monitoimitila. 

–Nuoriso-ohjaajat eri alueilta ovat jokainen 
vuorollaan töissä NuortenPaikassa keskustas-
sa. Ja samalla voi mukana tuoda vaikka oman 
alueen nuoria tutustumaan NuortenPaikkaan, 
Rihu kertoo.

Saman katon alta löytyvät myös erityisnuo-
risotyön, etsivän nuorisotyön, kulttuurisen, moni-
kulttuurisen, ja kansainvälisen nuorisotyön pal-
velut sekä nuorisovaltuuston toiminnan ohjaus. 

Edellä mainitut palvelut ovat nuorten saata-
villa myös muilla alueilla tarpeen mukaan. 

NuortenPaikasta löytyy myös nuorisopalvelui-
den hallinto.

NUORTENTALOISSA PÄÄSEE 
TAPAAMAAN MYÖS ERITYISNUORISO-
TYÖNTEKIJÄÄ JA ETSIVÄÄ NUORISO-
TYÖNTEKIJÄÄ.  
Erityisnuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan 
kuuluu muun muassa ehkäisevää päihde-
työtä ja seksuaalikasvatusta. 

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan 
nuoria, jotka ovat jääneet työn ja opiske-
lun ulkopuolelle.

KYMMENEN NUORTENTALOA
NuortenTalojen toiminta on tarkoitettu pää-
asiassa 12–17 -vuotiaille nuorille, ja toimintaa 
kehitetään nuorten toiveiden pohjalta.
NuortenTalo on nuorille turvallinen paikka, 
jossa voi viettää aikaa, tavata kavereita sekä 
saada ohjausta ja neuvontaa. Myös nuorten 
toiveita kuullaan tarkalla korvalla.

Ohjaamo 
auttaa elämässä 
eteenpäin
Kouvolankadulla NuortenPaikassa sijaitseva 
Ohjaamo on monialainen nuorten palvelupis-
te, josta löytyy vastaus moneen. 

–Meiltä saa tietoa, neuvontaa ja ohjaus-
ta työnhakuun, koulutukseen ja hyvinvointiin 
liittyvissä kysymyksissä. Kaikki palvelut ovat 
maksuttomia ja asioissa autetaan matalalla 
kynnyksellä,  Ohjaamon palveluohjaaja Anna 
Kemppinen sanoo.

Ohjaamon palvelut on tarkoitettu 15-29 
-vuotiaille. Ideana on koota erilaiset nuorten 
palvelut ja eri alojen asiantuntijoita saman ka-
ton alle. Palvelua tuottavassa verkostossa on 
mukana Kouvolan kaupungin lisäksi TE-toimis-
to, Kela, Kymsote ja Kouvolan seudun ammat-
tiopisto KSAO.

Ohjaamolta löytyy päivystysaikana aina 
nuorisopalveluiden ja TE-toimiston asiantuntija. 
Ajanvarauksella tapaamaan voi tulla esimer-
kiksi opinto-ohjaajaa, ammatinvalintapsykolo-
gia tai Miepä-sairaanhoitajaa. 

–Tänne voi tulla vaikka, kun miettii työ- ja ura-
vaihtoehtoja tai on juuri muuttanut Kouvolaan ja 
pohtii, mitä voisi harrastaa. Täällä asiantuntijat 
tulevat nuorten luo ja keskustelevat myös yhdes-

sä. Jos vaikka on kysyttävää sekä Kelasta että TE 
-toimistosta, kummatkin asiat saa hoidettua täällä. 
Samalla palvelu nopeutuu, Kemppinen kertoo.

Jos kaipaa ryhmän tukea, Ohjaamolla löytyy 
myös valmennusryhmiä esimerkiksi jännittäjille tai 
hyvinvoinnista kiinnostuneille. Työnhakuunkin saa 
sparrausta.

–Täällä käy työnantajia rekrytoimassa ja jär-
jestämme työnhakutapahtumia myös verkossa. 
Työnantajia voi tulla tapaamaan matalalla kyn-
nyksellä. Meillä jaetaan myös ensi 
kesän Kouvolan kaupungin 
myöntämät nuorten kesätyö-
setelit, Kemppinen vinkkaa.

OHJAAMO
• Päivystys maanantaista torstaihin 
 klo 13-16, muuna aikana ajanvarauksella
• Käyntejä vuodessa 
 • yksilöohjauksessa noin 1700
 • ryhmissä noin 800
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Maailmalta nuorisovaihtoon Kouvolaan
Adele Salaün ja Sangara Novak tulivat Kouvolaan Euroopan unionin 
Euroopan solidaarisuusjoukot -liikkuvuusohjelman kautta ja kotiutuivat heti. 
”Suomen kieli on kyllä aika haaste”

Ranskalainen Adele Salaün ja slovenialainen 
Sangara Novak ovat Kouvolassa ESC-vaih-
dossa ja nauttivat joka päivästä.

–Olin aina haaveillut Pohjoismaista ja eten-
kin Suomesta. Kun valmistuin yliopistolta, pää-
tin hakea nuorisovaihtoon. Kouvolaan on ollut 
helppo kotiutua, kaikki ovat olleet avuliaita ja 
kannustavia, Salaün kertoo.

Salaün opiskeli Ranskassa lakia ja talout-
ta. Kun hän valmistui, oli aika pitää välivuo-
si, miettiä elämää, toteuttaa haaveet. Löytyi 
ESC-vaihto. 

Nuorisopalvelujen ESC (European Solidarity 
Corps) -hanke tarjoaa vapaaehtoistyötä, työ- 
ja harjoittelupaikkoja ja solidaarisuusprojekte-
ja 18–30-vuotiaille eurooppalaisille nuorille. 

Nyt Salaün maalaa ja korjaa vanhoja huo-
nekaluja Viitakummun nuorten työpajalla ja 
touhuaa nuorten kanssa Kuusankosken Nuor-
tenTalolla. Illalla voi vaikka pulahtaa jääkyl-
mään järveen.

Nuorisokeskus Anjalassa, Valkealan Nuor-
tenTalolla ja Kulttuuripaja Kullassa työsken-
televä Sangara Novak teki vapaaehtoistöi-

tä nuorten parissa jo Sloveniassa. Suomesta 
ja suomalaisesta nuorisotyöstä hän kiinnostui 
käytyään kansainvälisessä Youth 2020 -ta-
pahtumassa Tampereella.

–Päätin tulla vuodeksi. Oli mahtava pääs-
tä mukaan Nuorisokeskukseen, osallistua 
leirikouluihin ja viettää kokonaisia päiviä 
luonnossa. Olen myös kiitollinen lämpimästä 
vastaanotosta, jonka sain Kulttuuripaja Kul-
lan asiakkailta ja siitä, että he ovat puhuneet 
englantia kanssani, Novak sanoo.

Kouvolaan tulee ESC:n kautta vuosittain kol-
me nuorta. Myös kouvolalaisilla nuorilla on 
mahdollisuus lähteä vaihdon kautta ulkomaille. 
Jos sinua kiinnostaa lähteä vapaaehtoiseksi, 
ota yhteyttä: nuoriso-ohjaaja Virpi Kärkäs p. 
020 615 8652 tai virpi.karkas(at)kouvola.fi

Nyt sekä Salaünille että Novakille on tul-
lut jo tutuksi niin kaupunki, sauna, järvet kuin 
maisemat. Tärkein on kuitenkin yhteys muihin.

–Tärkeintä on jutella nuorten kanssa ja roh-
kaista heitä puhumaan englantia. Samalla he 
rohkaistuvat kansainvälistymään. Suomen kieli 
on kyllä vielä aika haaste, he nauravat.

Mikä ihmeen Discord?
Discord on sovellus, jossa nuoret voivat 
tavata sekä toisiaan että ohjaajia. Siellä 
toimii myös virtuaalinuokkari.

– Discord on alun perin pelaamiseen kehitet-
ty sovellus, jossa nuoret voivat jutella ja vies-
titellä toisten nuorten tai nuorisotyöntekijöi-
den kanssa sekä jakaa omaa pelaamistaan. 
Discord on oikeastaan nuorten tila, nuoriso-
työntekijä Riku Tähtinen kertoo.

Kouvolassa Discordiin on liittynyt muutama 
sata nuorta. Kävijöitä on yhden illan aikana 
kuitenkin vähemmän.

–Nuoret käyttävät aika paljon muita, omia 
kanaviaan. Koronan aikana tavoitimme kui-
tenkin Discordin kautta nuoria, jotka eivät ol-
leet koskaan käyneet tavallisella nuokkaril-
la. Sen jälkeen heidän oli helpompi suunnata 
myös tavalliselle nuokkarille, Tähtinen kertoo.

Parhaiten mukaan pääsee kirjautumalla 
sisään ja hakemalla nuorisotyöntekijän kave-
rikseen, Tähtinen vinkkaa.
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Virtuaalinuokkari 
avoinna 
ma-to klo 15-20, 
pe klo 15-21.

Nuorisovaltuusto on vaaleilla valittu, nuorista koostuva valtuusto, joka 
tuo nuorten näkökulmaa päätöksentekoon. Tällä hetkellä Kouvolan 
nuorisovaltuustossa on 31 jäsentä. 
Lisätietoa: nuortenkouvola.fi/vaikuttaminen

Discordissa toimii 
myös virtuaali-
nuokkari
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