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KAUPUNGIN LEHTI 
NOKIALAISILLE UUDISTUI

nokialaisten kanssa. Mukana oli muun muassa kulttuurin, urhei-
lun, median sekä yrityselämän edustajia. 

”Brändistrategia tukee osaltaan visiotamme elinvoimaisesta ja 
ekologisesta kaupungista. Ydinviestimme keskittyvät kaupun-
kimaisuuteen ja keskustan kehittämiseen sekä erinomaiseen 
sijaintiimme ja sujuviin liikenneyhteyksiin. Haluamme myös 
kertoa Nokian ainutlaatuisesta järviluonnosta sekä bio- ja 
kiertotalouden edelläkävijyydestä”, kuvailee kaupunginjohtaja 
Eero Väätäinen.

Uuden tunnuksen pohjana on iso N-kirjain. Siitä on löydettävissä 
kaupungin siluetti, joka on ylöspäin suuntautuva ja kasvava, ku-
ten Nokian kaupunki. Sininen väri ja muotojen elävyys kuvasta-
vat ympäröiviä vesistöjä sekä kaupunkia halkovaa Nokianvirtaa.

Nokian kaupungin Täällä syntyy uutta -slogan kertoo tarinan 
paikkakunnasta, jossa on kuljettu edellä ja luotu uutta suoma-

laista teollisuutta kautta historian. Tämän rohkeuden 
ja yhteisöllisyyden varaan rakentuu tarina 

Nokian kaupungista, jossa on hyvä syntyä 
ja kasvaa. Visualisoitu slogan on nähtävissä 
tämän lehden takakannessa. 

4041  0955
Painotuote

Pidät nyt kädessäsi tai luet verkossa juuri uudistettua Hyvä Asukas 
-lehteä. Kaupungin tuoreen brändi-ilmeen myötä myös asukaslehti 
sai raikkaamman ulkoasun. Muutimme myös julkaisun toimitustapaa 
ja nyt sen tekeminen on useamman ihmisen harteilla. Sain avuk-
seni toimitusryhmän, joka yhdessä suunnittelee sisältöjä lehteen. 
Tavoitteena on kertoa monipuolisesti ja kiinnostavasti kaupungin 
toiminnasta ja ajankohtaisista asioista nokialaisille. Tänä vuonna 
asukaslehti ilmestyy kolme kertaa.

Myös lehden jakelutapa on kokenut muutoksen. Jotta pystyimme 
hieman nipistämään euroja, jaetaan lehti tästä numerosta alkaen 
asukkaiden postilaatikoiden sijasta eri puolella kaupunkia sijaitseviin 
jakelupisteisiin.  Jatkossa siis nappaa asukaslehti mukaasi esimerkiksi 
kauppa- tai kirjastoreissulla. 

Uudistuksen myötä myös lehden ympäristövaikutukset vähenevät. 
Julkaisun painosmäärää on pienennetty, joten myös paperinkulu-
tus vähenee. Toivonkin, että yhä useampi löytää lehden verkosta.    
Asukaslehden voi lukea netissä osoitteesta: nokiankaupunki.fi/
asukaslehti.  
 
Millaisia juttuja sinä toivoisit lehteen kirjoitettavan?  
Mitä mieltä olet uudistuksesta?  
Pyydän lukijoilta palautetta sähköpostitse osoitteeseen  
                   viestinta@nokiankaupunki.fi. Sekä risut että ruusut ovat   
  tervetulleita, jotta voimme tehdä nokialaisille   
   mieleistä lehteä. 

vs. tiedottaja Leena Karppi

TUOREESSA BRÄNDI- 
ILMEESSÄ NÄKYVÄT  
KASVAVA KAUPUNKISILUETTI, 
VESISTÖT JA TEOLLINEN 
HISTORIA
Nokian kaupunki otti vuoden alussa käyttöön uuden tunnuksen, 
sloganin sekä visuaalisen ilmeen, jotka erottuvat myös tässä 
asukaslehdessä. Vanha ilme oli lähes kymmenen vuoden takaa, 
eikä vastannut nykyisiä viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin 
tarpeita.

Brändityötä tehtiin yhdessä kaupungin kutsumien aktiivisten 

TEKSTI JA KUVA  |  Laura Niittymäki
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MIKÄ IHMEEN MEDIATAIDE?

Mediataide tarkoittaa taiteen 
tekemistä sähköisillä välineillä, 
kuten tietokoneilla, tableteilla 
ja digikameroilla. Ensimmäisen 
vuoden opinnoissa on tutustuttu 
animaatioiden, lyhytelokuvien ja 
valomaalausten tekemiseen. 

Taiteen perusopetus on tasolta 
toiselle etenevää, tavoitteellista 
harrastustoimintaa. Mediatai-
detta voi opiskella yhteensä noin 
kuusi vuotta. 

”Mediataiteen opiskelu on tosi 
kivaa! Olen oppinut tunneilla uut-
ta ja tutustunut uusiin ihmisiin”, 
kertoo Lotta, 9. 

Suurin osa mediataiteen harras-
tamisen aloittaneista lapsista 
ja nuorista ei tuntenut toisiaan 
entuudestaan. 

Yhteistä vaha-animaatiota kuva-
tessa kaveriin tutustuu varmasti.

Virtuaalimatkoja ja 
maalausta pimeässä

Välillä mediataiteen harrastami-
nen on ollut hieman jännittävää-
kin. Valomaalauksien tekeminen 
vaati luokan pimentämistä, kun 
led-lampuilla loihdittiin värikkäitä 
kuvioita valokuvauksen ja videon 
avulla. Pimeässä värivaloilla 
tapahtuva työskentely loi tunnille 
innostavan ilmapiirin. 

”Valomaalaus on ollut mediatai-
teessa parasta tähän mennessä”, 
sanoo Martta-Lotta, 12. 

Mediataiteen tunneilla on myös 
mahdollista päästä vierailemaan 
mielikuvituksellisissa paikois-

sa teknologian välityksellä. 
Tunneilla on kuvattu lyhyteloku-
via vihertaustan avulla, jolloin 
näyttelijöinä toimineet oppilaat 
ovat siirtyneet elokuvissa 
erilaisiin ympäristöihin. Esimer-
kiksi merirosvoelokuvan eräänä 
tapahtumapaikkana toimi laivan 
kansi. 

Vihertaustakuvaaminen on haus-
kaa ja luovaa toimintaa. Samalla 
opitaan, kuinka elokuvissa kaikki 
ei ole ihan sitä miltä näyttää.

9-vuotiaaseen Lukaan on tehnyt 
suurimman vaikutuksen virtuaa-
lilasien kokeileminen. Lasien avul-
la oppilaat pääsivät sukeltamaan 
meressä ja näkemään Afrikan 
maisemia. Oppilaat testasivat 
myös 360-kameran käyttöä, jonka  
 

Pirkan opistossa Nokialla on alkanut uutuutena mediataiteen perusopetus, jonka parissa lapset 
ja nuoret oppivat tuottamaan mediasisältöjä itse. Samalla kehittyy kriittinen medialukutaito.

TEKSTI JA KUVA |  Katri Mononen   
KUVANKÄSITTELY  |  Kalle Saarinen

avulla itse kuvattua sisältöä on 
mahdollista katsoa virtuaalila-
seilla.

Uusia oppilaita otetaan 
mukaan

Mediataidetta harrastaa tällä het-
kellä 12 iältään 12–14-vuotiasta 
lasta ja nuorta. Oppilaat on jaettu 
iän perusteella kahteen ryhmään. 

Syksyllä alkaa uusi kolmasluok-
kalaisille suunnattu ryhmä, 
minkä lisäksi nykyisissä ryhmissä 
on myös tilaa uusille oppilaille. 
Erityisesti yläkouluikäisiä nuoria 
mahtuu mukaan hyvin. Oppilaak-
si pääsee täyttämällä hakulomak-
keen Pirkan opiston nettisivuilla 
huhti-toukokuussa.  

Mediataiteen oppilaat 
harjoittelevat viher-
taustakuvaamista. 
Kuvattavina ovat 
Sofia ja Ida.
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TEKSTI JA KUVAT  |  Meri Vainiomäki

IHMISTEN TALO
Tämän vuoden lopulla Nokialle valmistuu moneen taipuva kirjasto- ja 
kulttuuritalo, jossa kaikenikäiset kaupunkilaiset pääsevät viihtymään 
yhdessä ja osallistumaan monipuoliseen kulttuuritoimintaan.  

Airi Riihimäki on viihtynyt kirjas-
tossa lapsesta saakka. Uuden kir-
jasto- ja kulttuuritalon myötä hän 
uskoo käyttävänsä myös muita 
palveluita aiempaa enemmän. 

Kirjasto on minulle kuin 
olohuone.

Maaliskuisena iltapäivänä rakenteilla olevan Nokian uuden kirjas-
to- ja kulttuuritalon tummalasiset seinät kylpevät auringonvalossa. 
Ohikulkevan alkaa olla jo helppo hahmottaa, millainen uusi luomus 
keskustaan valmistuu. Ensi vuoden alusta alkaen kirjaston, kulttuurin 
ja nuorten palvelujen yhdistyessä Nokialle valmistuu paikka, jota voi 
hyvällä syyllä kuvata kaikkien nokialaisten taloksi. 

Yhdessäolon olohuone

Nokian vapaa-aikajohtaja Marko Ojalan mukaan kirjaston, kulttuurin 
ja nuorten yhteisiä tiloja on suunniteltu pian kymmenisen vuotta. 
Nyt pitkä projekti alkaa olla maalisuoralla ja Ojala uskaltaa jo hieman 
maalailla tulevaisuudenkuvia.

”Toivomme, että uudesta talosta tulisi kaikkien kaupunkilaisten 
aktiivisen tekemisen, mutta toisaalta myös rauhallisen lukemisen, 
työskentelyn ja yhdessäolon tila.”

Vuoden 2020 alussa aukeava talo tarjoaa ydinkeskustassa nokialais-
ten käyttöön monipuoliset palvelut ja moneen muotoutuvat tilat, 
jotka kutsuvat järjestämään ohjelmaa myös itse. Jatkossa nokialaiset 
voivat pyörähtää samalla kertaa sekä kirjaston perinteisten palvelu-
jen äärellä, tutustua alakerrassa järjestettyihin näyttelyihin, tavata 
tuttuja talon kahvilassa tai kokoontua nauttimaan erilaisista kulttuu-
ritapahtumista musiikista tanssi- ja nukketeatteriesityksiin. Modernin 
urbaanit tilat houkuttelevat myös nykyistä enemmän vapaaseen 
oleskeluun ja rauhalliseen työskentelyyn. 

Yhteisiä tiloja eri-ikäisille

Suurin muutos nykyisiin palveluihin on kirjaston ja nuorten palve-
lujen yhdistyminen. ”Vaikka kirjaston ja nuorten tuominen samaan 
rakennukseen ei sinänsä ole uusi ajatus, on meillä menty vielä 
hieman pidemmälle, kun nuorten ja kirjaston tilat yhdistyvät ihan 
konkreettisesti”, kertoo Ojala.
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Uudessa talossa nuorten vapaa-aikatilat löytyvät kirjaston lasten ja 
nuorten osastolta. Eri palvelujen yhdistymistä pyritään helpottamaan 
esimerkiksi irtokalustesuunnittelulla, jolla mahdollistetaan yhteisten 
tilojen monikäyttöisyys ja viihtyisyys. 

Nokian pääkirjaston tulevaa muuttoa valmistelevaa vastaavaa 
erikoiskirjastonhoitaja Jarna Haraa nuorten ja kirjaston palvelujen 
yhdistyminen hieman jännittää. Hara uskoo kuitenkin, että eri toimi-
joiden tuominen saman katon alle lisää niiden välistä yhteistyötä ja 
on tilaisuus saada nuoria enemmän kirjaston asiakkaiksi. Hara myös 
iloitsee siitä, että samoihin tiloihin saadaan kaikenikäisiä monenlai-
sen tekemisen äärelle. 

”Toivon, että uusissa tiloissa tulisivat kaikki viihtymään. Nokian kir-
jasto on asukkaille tärkeä paikka ja on tosi hienoa, että nyt saadaan 
moderni monitoimitalo ja kaikkien ihmisten kirjasto.”

Haran mukaan uusiin monitoimitiloihin muuttamista suunnitellaan 
kirjastolla jo täydellä teholla, jotta lähes 90 000 niteen kokoelma saa-
daan siirrettyä järjestelmällisesti paikoilleen. Nykyinen pääkirjasto 
suljetaan näillä näkymin marraskuun alkupuolella ja uuteen taloon 
asettuminen vie todennäköisesti kahdesta kolmeen kuukautta. 

”Tämä on minun maailmani”

Nokian pääkirjaston väliaikaisissa tiloissa nokialaiset Airi Riihimäki 
ja Raimo Antila ovat sattuneet saman pöydän ääreen lukemaan 
päivän lehtiä. Kummatkin kertovat olevansa kirjaston suurkuluttaja – 
Riihimäki viettää kirjastossa aikaa päivittäin ja Antila kerran viikossa. 
Aikaa kuluu niin kirjojen kuin lehtien parissa. 

”Viihdyn täällä todella hyvin, tämä on ollut minun maailmani lapsesta 
saakka. Kirjasto on minulle vähän kuin olohuone, jossa tapaan myös 
tuttuja”, kertoo Riihimäki.

Emäkosken koulu

Uusi yläkoulu rakennetaan vanhan koulun viereen pi-
ha-alueelle. Vanha koulu toimii nykyisissä tiloissa uuden 
rakennukseen valmistumiseen asti. Alustavien suunnitel-
mien mukaan rakentaminen aloitetaan tänä vuonna.

Myllyhaan koulun uudisrakennus

Rakennustöiden kilpailutus tehdään keväällä ja raken-
nustöihin päästään loppuvuodesta. Nykyisten tietojen 
mukaan koulu valmistuu keväällä 2021. Oppilaat jatka-
vat uudisrakennuksen valmistumiseen asti nykyisissä 
väistötiloissa.

Nokian lukio

Nykyisen lukion paikalle suunnitellaan yhtenäiskoulua, 
johon sijoittuvat aikanaan Nokianvirran ja Kankaantaan 
koulujen oppilaat. Lukion rakentaminen Tredun kanssa 
yhteisiin tiloihin alkaa ensi vuonna. Opiskelu uudisra-
kennuksessa alkaa nykytiedon mukaan vuoden 2022 
alussa. 

Hyvinvointikeskus

Rakentamisen kilpailutusta valmistellaan, ja alustavan 
aikataulun mukaan ensimmäisen vaiheen rakennustöi-
hin päästään keväällä 2020. Ensimmäisessä vaiheessa 
hyvinvointikeskukseen sijoittuvat muun muassa nykyi-
sen terveyskeskuksen palvelut ja terveyskeskussairaala.

TULEVIA 
RAKENNUSHANKKEITA

Nokian pääkirjaston vastaava erikoiskirjastonhoitaja Jarna Hara 
esittelee tulevan kirjasto- ja kulttuuritalon pohjapiirustuksia. Eri 
palveluiden yhdistymistä helpotetaan uudessa talossa irtokaluste-
suunnittelulla. 

Uuden kirjasto- ja kulttuuritalon rakentaminen on kummallakin 
hyvin tiedossa.

”Odotamme sitä kuin kuuta nousevaa”, sanoo Riihimäki innoissaan.

Riihimäki ja Antila uskovat, että jatkossa he käyttävät myös muita, 
esimerkiksi kulttuuripalveluita nykyistä enemmän. Kummatkin 
odottavat näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia, joita he toivovat järjes-
tettävän myös päiväsaikaan. Nokian pääkirjastolla uudet muutokset 
eivät pelota.

”Päinvastoin. On todella hienoa, että eri palvelut yhdistyvät ja saa-
daan lapsille ja nuorille uutta”, sanoo Riihimäki. 
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TERVEYSKESKUKSEN 
ALUEVASTAANOTOT MUUTTAVAT 
VIHNUSKADULLE
Nokian terveyskeskuksen aluevastaanotot eli omalääkärit ja -hoitajat muuttavat 
Vihnuskatu 3:ssa sijaitseviin entisiin vanhainkodin tiloihin 15.4. alkaen. Lisäksi sinne 
siirtyvät diabeteshoitajat, kotihoidon lääkäri–hoitaja-työpari, muistihoitaja, geriatri, 
ravitsemusterapeutti sekä aikuisneuvola (matkailijarokotukset). Tesomalla toiminut 
vastaanotto muuttaa Vihnuskadun tiloihin jo 1.4. 
 
Muutto kestää arviolta 1–2 viikkoa. Sen aikana tarjolla on pääsääntöisesti vain kiireellisiä 
vastaanottoaikoja. Ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalle varmistetaan, missä kyseinen 
vastaanotto sijaitsee. Terveyskeskukseen jääviä toimintoja ovat mm. ensiapu, sairaalaosasto, 
hammashoito ja röntgen. 
 
Vihnuskadun tilat toimivat väliaikaisena ratkaisuna sisäilmaongelmiin hyvinvointikeskuksen 
valmistumiseen saakka.  Asiakkailta toivotaan ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, sillä tiloja ei ole 
alun perin suunniteltu vastaanottotoimintaan.

Aluevastaanotot: Vihnuskatu 3, sisäänkäynti kirkon puoleisesta päädystä A- ja B-osan 
välistä, opasteita paikan päällä. 
Pysäköinti: soraparkit Vihnuskadun molemmin puolin
Lisätiedot: www.nokiankaupunki.fi

Kun terveyskeskuksen aluevastaanotot 
siirtyvät Vihnuskadulle, myös Kymppilinjan 
reittejä päivitetään. Jatkossa linja poikkeaa 
keskustassa käydessään tarvittaessa myös 
terveyskeskuksen Vihnuskadun yksikössä.

Muutoksen myötä Kymppilinja ei jatkossa 
automaattisesti käy Pirkkalaistorilla, vaan 
pysäkkeinä toimivat Pirkkalaistiellä olevat 

linja-autopysäkit. Tarvittaessa asiakkaita 
kuitenkin viedään tai noudetaan Pirkkalais-
torilta tai muualta keskustasta.

Lisätietoa: 
www.nokiankaupunki.fi/joukkoliikenne

NOPEAMMIN APUA 
ALASELÄN KIPUIHIN
Nokian kaupunki tarjoaa selkävaivoihin 
alaselän suoravastaanottoa. Se tarkoittaa, 
että fysioterapeutille pääsee sairaanhoita-
jan lähetteellä. Näin nopeutetaan hoitoon 
pääsyä ja hoidon aloittamista. 

Fysioterapeutin vastaanottokäynti sisältää 
haastattelun, tutkimisen, neuvonnan ja 
harjoitteet. Jatkoterapian tarve arvioidaan 
asiakkaan kanssa. Päästäksesi alaselän 
suoravastaanotolle, ota yhteyttä alueesi 
sairaanhoitajaan, joka arvioi hoidon tarpeen.

TERVEYSPALVELUJEN 
SÄHKÖINEN ASIOINTI ON     
AUKI 24 H  

Oletko jo kokeillut terveyspalvelujen 
sähköistä asiointia? Voit ottaa yhteyttä 
terveyskeskukseen ja hoitaa yleisimmät 
asioinnit verkossa juuri silloin, kun sinulle 
parhaiten sopii. Sinun ei myöskään tarvitse 
selostaa asiaasi moneen kertaan, vaan tieto-
si siirtyvät suoraan oikealle henkilölle.

Asiointipalvelun käyttö ei vaadi kirjautu-
mista. Jos olet tekemässä ajanvarausta tai 
asiasi vaatii kiireetöntä yhteydenottoa, 
hoitohenkilökunta ottaa sinuun yhteyttä 
kahden arkipäivän sisällä. Mikäli asiasi on 
kiireellinen, olethan yhteydessä päivystyk-
seen puhelimitse.

Sähköisen asioinnin kautta hoituvat: 
•  Hoidontarpeen arviointi 
•  kiireetön ajanvarauspyyntö 
•  varatun ajan peruminen 
•  reseptin uusiminen (omakanta) 
•  lääkärintodistukset ja -lausunnot 
•  määräaikaiskontrollin ajanvaraus 
•  tutkimustulosten kysely (omakanta) 
•  rokotusneuvonta ja matkailijarokotukset 
•  yhteydenotto muistihoitajaan.

Sähköinen asiointi: 
www.nokiankaupunki.fi/ajanvarauspyynto

A JA N KO H TA I STA

KYMPPILINJALLA VIHNUSKADULLE

Osastonhoitaja 
Tarja Malmström 
vastaanottotilan 
uudistettavan, 
tulevan sisään-
käynnin vieressä. 
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NOKIA-VIIKKO ON TÄYNNÄ OHJELMAA

Kaikkien nokialaisten yhteisöllinen kevätfestivaali tarjoaa 
18.–26.5. sateenvarjotapahtuman monipuoliselle, Nokiaan 
liittyvälle ohjelmalle. Luvassa on kymmeniä kaikille avoi-
mia ja pääosin maksuttomia tilaisuuksia: muun muassa 
avointen ovien tapahtumia, konsertteja, teatteria, opas-
tettuja kierroksia, markkinoita, ulkoilmakirppiksiä sekä 
urheilua. Niitä järjestävät kaupungin lisäksi paikalliset 
yhdistykset, yritykset ja asukkaat. 

Viikon ohjelma julkaistaan huhtikuun alussa verkossa:
www.visitnokia.fi

TAPAHTUMIA IKÄIHMISILLE

Ikäihmisten kohtaamispaikka Setorin ohjelmakalenteri on 
täynnä erilaisia tapahtumia. Aina perjantaisin on bingoa 
klo 10. Tiistaina 16.4. klo 11 esiintyy Juhani Viita / Kuplettien 
mestarit. Huhtikuu huipentuu vapputansseihin 30.4. klo 10. 
Musiikista vastaa silloin Minna ja Meripojat.

Setorissa (Maununkatu 10) on myös tarjolla matalan 
kynnyksen neuvontaa ja apua esimerkiksi lomakkeiden 
täyttämiseen.

Katso koko ohjelma:
www.nokiankaupunki.fi/setori

NOSTE-KIOSKILTA OHJAUSTA JA 
NEUVONTAA

Terveydenhoitaja on paikalla Hyvinvointikioski Nosteella 
(Yrittäjäkatu 10) pääsääntöisesti tiistaisin klo 15–18 ja per-
jantaisin 13–15. Silloin tarjolla on neuvontaa ja mahdollisuus 
rokotuksiin. Lisäksi huhtikuun aikana on luvassa perhepal-
veluiden, suunhoidon ja fysioterapian ohjausta ja neuvontaa 
sekä vierailijoita, esimerkiksi Nokian Karjala-seura. 

Lisätietoa Facebookissa: 
www.facebook.com/HyvinvointikioskiNOSTE

KEVÄÄN  
VAALIT – 
MUISTATHAN 
ÄÄNESTÄÄ! 

Kevään aikana järjes-
tetään kahdet vaalit. 
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4. ja ennakko-
äänestys toimitetaan 3.–9.4. Europarlamenttivaalit pidetään 
sunnuntaina 26.5. ja ennakkoäänestys on 15.–21.5.   

Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä paikassa, joka on mer-
kitty postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Ennakkoon voi 
äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
kotimaassa tai ulkomailla. 

Ennakkoäänestyspaikat Nokialla: 
• Prisma 
• K-Supermarket Löytis 
• K-Citymarket

VANHAT TALOT -TAPAHTUMA 
KESÄKUUSSA

Kaupunki järjestää Nokian ensimmäisen Vanhat talot -tapah-
tuman sunnuntaina 16.6. Kaupungin historiaa elävöittävien 
julkisten kohteiden lisäksi mukana on myös yksityiskoteja. 
Rakennuksiin tutustumisen lisäksi kohteissa on oheisohjelmaa, 
kuten pop up -kahviloita, pihakirppareita ja taidenäyttelyitä. 

Ohjelma ja kohteet julkaistaan huhtikuun aikana verkossa: 
www.visitnokia.fi

M E N OV I N K I T



TEKSTI  |  Leena Karppi
KUVA  |  Susanna Lyly

Nokian kaupunki @Nokiankaupunki visitnokia

Vuonna 2015 valmistuneeseen Harjuniityn 
kouluun rakennettiin upea nuorisotila. 
Nyt koulu ja nuorisotyö pystyvät teke-
mään tiivistä yhteistyötä. Sen ansiosta 
nuorisotyön kattavuus on tavallista 
korkeampi.

Nuorisokoordinaattori Hanna Savikko- 
Koskela kohtaa työssään kaikki alueen 
nuoret. ”Täällä opin tuntemaan heidät 
paremmin ja monipuolisemmin. Osa 
nuorista ei välttämättä ole koulussa niin 
aktiivisia oppilaita, mutta nuorisotiloissa 
he ovatkin toimeliaita ja ottavat osaa 
tapahtumien suunnitteluun ja järjestämi-
seen,” hän kehuu. 

Nuorisotila suunniteltiin yhdessä sillois-
ten viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa. 
He tutkivat ideariihessä huonekalukuvas-
toja ja suunnittelivat millaisia toimintoja 
tilassa pitäisi olla. Suosikki-ideoiden top 
20 -lista pystyttiin toteuttamaan. Nyt tila 
on nuorten näköinen. 

Nuorten osallistuminen ei päättynyt tila-
suunnitteluun. Tilaan toivottiin kahvilaa, 

josta voisi ostaa välipalaa koulupäivän 
jälkeen. Nyt nuoret pyörittävät kahvilatoi-
mintaa itse. 

Biljardia ja bingoa

”Tämä on viihtyisä ja kiva paikka”, kerto-
vat seitsemäsluokkalaiset Lauri Kulmala 
ja Markus Koski. Heidän mielestään paras-
ta nuorisotilassa on kaveriporukan kanssa 
oleminen ja vaikkapa musiikin kuuntelu 
sohvahuoneessa.

Nuorisotilan ilta sisältää tavallisesti 
keskustelua nuorten kanssa sekä arkipäi-
väisistä aiheista että joskus vakavimmis-
takin asioista. Nuoret pelailevat biljardia 
ja tietokonepelejä, kuuntelevat musiikkia 
ja välillä myös kokataan tai leivotaan nuo-
riso-ohjaajan kanssa. ”Käyn täällä myös 
salilla”, kertoo yhdeksäsluokkalainen 
Jesse Pekkala.

Nuoret antavat kiitosta nuorisotyön oh-
jaajille. ”He ovat tosi iloisia, ottavat kaikki 
huomioon ja pitävät täällä hyvän

HARJUNIITYN KOULUN 
NUORISOTILASSA ON HYVÄ MEININKI

 meiningin. Yhdessä pelataan vaikka bin-
goa,” sanoo yhdeksäsluokkalainen Matti 
Numminen.

Harjuniityn nuorisotoiminta on suunnattu 
kuudes–yhdeksäsluokkalaisille. Nuori-
so-ohjaaja on mukana myös koulutyössä. 
Hän muun muassa ohjaa kuudesluokkalai-
sia yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa 
esimerkiksi sosiaalisen median käytössä ja 
vuorovaikutustaidoissa. 

”Nuoret ovat ihania”

Koulu- ja nuorisotyön yhdistäminen 
on valtakunnallinen suuntaus, ja sitä 
kehitetään myös Nokialla. Emäkosken ja 
Nokianvirran kouluissa työskentelee jo 
nuoriso-ohjaaja, mutta näissä koulukiin-
teistöissä ei ole erillisiä tiloja nuoriso-
työlle. Uusiin, tuleviin koulutiloihin ne 
pyritään rakentamaan.

”En keksi nuoriso- ja koulutyön yhdistäväs-
tä toimintamallista mitään negatiivista. 
Myös nuoret täällä ovat ihania!”, Hanna 
Savikko-Koskela summaa. 

Nuorten mielestä tila on viihtyisä ja erilaista 
tekemistä riittää biljardin ja pingiksen  
pelailusta musiikin kuunteluun. Kuvassa 
ovat Lauri Kulmala ja Niko Närhi.


