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Hyvä lukija,

Kädessäsi on Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden palvelutarjotin, jossa kerrotaan, mitä 
palveluja, toimintamuotoja ja tapahtumia nuorisopalvelut tarjoavat kouluille ja oppilaitoksille 
sekä minkälaista yhteistyötä teemme kanssanne.

Nuorisopalveluiden palvelutarjotin on osa Kultis-kulttuurikasvatussuunnitelmaa.
Uusin päivittyvä versio palvelutarjottimesta on luettavissa ja tulostettavissa osoitteessa:
www.porvoo.fi/palvelut-kouluille

Toivomme, että olette yhteydessä matalalla kynnyksellä työntekijöihimme yhteistyöhön 
liittyvissä asioissa. Helpoimmin vastauksen saa olemalla yhteydessä koulu/oppilaitoskohtaisiin 
nuorisopalveluiden yhteyshenkilöihin tai –tilaan, yhteystiedot löytyvät palvelutarjottimesta.

Ystävällisin terveisin

Nina Jorkama
Nuorisopalveluiden päällikkö
040 550 0580

Tanja Lehtikuusi
Nuorisotyön koordinaattori
040 809 2255
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Porvoon kaupungin nuorisopalvelut
Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, 
jota tehdään yhdessä monialaisen verkoston 
kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävä on:
• tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja 

yhteisöllisyyttä
• edistää nuorten oikeuksien toteutumista

vahvistamalla osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia

• parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja
• edistää ja tukea nuorten osallistumista 

koulutukseen, työelämään, harrastuksiin ja 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

• ehkäistä syrjäytymistä ja edistää
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Nuorisopalveluilla on:
• 26 työntekijää + 4 hanketyöntekijää
• 3 aluekeskusta, nuorisotilaa - Zentra, Nuokka ja 

Kertsi
• Palvelupiste Ohjaamo
• Virvikin leiri- ja retkialue
• Pelitila, SideQuest
• Avointa nuorisotilatyötä
• Kohdennettua ja etsivää nuorisotyötä
• yksilö- ja pienryhmätyötä
• liikkuvaa ja jalkautuvaa nuorisotyötä & LiMo auto + 

päivystykset
• Tapahtumia, retkiä, leirejä & loma-ajan toimintaa
• Arcus - Sateenkaarinuorten toimintaa
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Yhteyshenkilöt kouluille

LASSE YRJÖLÄ
Nuorisotila Zentra
040 139 7511
lasse.yrjola@porvoo.fi

Huhtisen koulu
Keskuskoulu
Kvarnbackens skola
Albert Edelfeltin koulu
Strömborgska skolan
Fredrika-koulu
Lyceiparkens skola

TOMI AHONEN
Kevätkummun nuorisotila
040 131 9818
tomi.ahonen@porvoo.fi

Epoon koulu
Grännäs skola
Ilolan koulu
Kevätkummun koulu
Sannäs skola
Vårberga skola
Linnajoen koulu

SUSANNA EKLUND
Gammelbackan nuorisotila
040 197 2603
susanna.eklund@porvoo.fi

Hamarin koulu
Hindhår skola
Hinthaaran koulu
Kullo skola
Kulloon koulu
Jokilaakson koulu
Peipon koulu
Tolkkisten koulu
Eklöfska skolan
Pääskytien koulu

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Jarmo Veijalainen, 040 527 2695
Bodil Malmsten, 0400 322 211
Milla Peltola, 040 614 9861
Jan Laakso, 040 559 3110
Paavo Piironen, 040 568 8210
etsivant@porvoo.fi

Careeria
Borgå gymnasium
Linnankosken lukio
Prakticum
Live
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Pienluokat
Nuorisopalveluiden yhdyshenkilöt ja -tilat

Keskuskoulun pienluokat
• Matti Valasti, 040 197 7575

Linnajoen koulun pienluokat
• Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929

Pääskytien koulun pienluokat
• Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929

Amis 9
• Pirjo Pietikäinen ja etsivä nuorisotyö

040 489 1929

Portti luokka
• Pirjo Pietikäinen ja etsivä nuorisotyö

040 489 1929

Strömborgska skolan Flex
• Charlotta Österberg, 040 860 4585

Lypan R-klassen
• Charlotta Österberg, 040 860 4585

Ströhö A-Klassen
• Nuorisotila Zentra, 040 489 9999

Pääskytien Y-luokka
• Gammelbackan nuorisotila Kertsi 040 489 9660

Peipon maahanmuuttajien valmistavat luokat
• Gammelbackan nuorisotila Kertsi 040 489 9660

Pääskytien koulun maahanmuuttajien valmistava luokka
• Gammelbackan nuorisotila Kertsi 040 489 9660

Careerian maahanmuuttajien valmistava luokka
• Mila Eriksson ja Etsivä nuorisotyö, 

0400 998 294

Live ammattiopisto
• Etsivä nuorisotyö

Polku ryhmät
• Etsivä nuorisotyö
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Erityispalvelut
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Kenelle: 15-29-vuotiaat nuoret

• tukea elämänhallintaan
• tukea opiskelupaikan, työ- tai harjoittelupaikan etsimiseen
• tukea viranomaiskäynneille (esim. TE-keskus, KELA)
• apua elämäntilanteen selvittämiseen (esim. 

asuntoasiat, opiskeluvaikeudet)
• kouluyhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa

Jarmo Veijalainen, 040 527 2695
Bodil Malmsten, 0400 322 211
Milla Peltola, 040 614 9861
Jan Laakso, 040 559 3110
Paavo Piironen, 040 568 8210

etsivant@porvoo.fi
Linnankoskenkatu 32, Porvoo

Instagram: @porvoonetsiva.borgauppsokande
Facebook: Etsivä nuorisotyö Porvoo

KOHDENNETTU NUORISOTYÖ
Kenelle: Yläkouluikäiset nuoret plus nivelvaiheet

• Nuorilla mahdollisuus kahdenkeskisiin yksilöllisiin 
tapaamisiin arkisin

• Erityisen tuen pienryhmät
• Retkiä ja leirejä pienryhmille
• Ohjautuminen kohdennetun työn tukeen koulujen

oppilashuoltojen tai muiden nuorten kanssa
työskentelevien tahojen kautta

Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929
Charlotta Österberg, 040 860 4585
Karin Strengell, 040 139 7511

Linnankoskenkatu 32 , Porvoo
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Porvoon Ohjaamo
Kenelle: Avoin tieto-, neuvonta ja ohjauspiste kaikille alle 30-
vuotiaille nuorille

• Ohjaamo sijaitsee WSOY-talossa osoitteessa 
Mannerheiminkatu 20 E

• Ohjaamo palvelee kaksikielisesti ja moniammatillisesti 
ilman ajanvarausta ma – to klo 12.30 - 16 (myös ajan 
varaaminen on mahdollista)

• Ajankohtaiset aukioloajat ja palvelut löydät täältä: 
www.porvoo.fi/ohjaamo

Ohjaamon tavoittaa:
040 676 1442
ohjaamo@porvoo.fi
Ig: @porvoonohjaamo

• Ohjaamo palvelee nuoria ja nuoria aikuisia perheineen 
monialaisesti ja monipuolisesti yhden oven 
takaa. Ohjaamosta saa apua ja neuvoja esimerkiksi 
oman alan löytämiseen, työ- ja 
koulutuspaikkojen etsimiseen sekä talouteen, 
arjenhallintaan, asumiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja 
vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä.

• Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden kuntakokeilun
piiriin kuuluvien nuorten toimipiste.

• Ohjaamo koordinoi kaupungin kesätyösetelitukea ja 
Ohjaamossa neuvotaan koululaisia ja opiskelijoita 
kesätöiden haussa. Ohjaamossa järjestetään myös 
erilaisia oppilaille sopivia tilaisuuksia ja koulutuksia.

• Ohjaamossa järjestetään oppitunti kaikille 9- luokkalaisille. 
Ohjaamon tilaa ja osaamista voi hyödyntää myös muiden 
oppituntien järjestämisessä.
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Haavi-nuorisotyötä Porvoon kouluissa-
hanke (1.2.2021-30.6.2022)
Kenelle: Ensisijaisesti 3.-6.-luokkalaisille

Mitä: AVI:n rahoittama kouluyhteistyön kehittämishanke nuorisopalveluissa. Hanketyön tavoitteena on 
kehittää toimintamalleja yhdessä koulujen henkilökunnan ja oppilaiden kanssa, joiden avulla pyritään 
tukemaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia koronapandemian aikana, ja 
sen jälkeen.

Toteutus: Pyritään yhdessä koulujen henkilökunnan ja oppilashuollon kanssa tunnistamaan niitä lapsia ja 
nuoria, jotka tarvitsevat tukea tavallista enemmän poikkeusolojen aikana/jälkeen. Nuoret ohjautuvat 
Haavin tuen piiriin koulujen OHR:n kautta. Toiminta koostuu mm. pienryhmätyöskentelystä, yksilötyöstä ja 
6.lk nivelvaihetyöstä. Toimintaa voidaan järjestää sekä koulupäivän aikana, että nuorten vapaa-ajalla.

Yhteystiedot: Erica Wallén, 040 191 9545 ja Matti Valasti, 040 197 7575
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YMPÄRI VUODEN:

• koulupäivystykset ruoka-
välitunneilla yläkouluilla

• Tiedottaminen esim. leireistä 
ja vapaa-ajan toiminnasta

ERIKSEEN 
SOVITTAESSA:

• Seinäkiipeilytys Kertsissä
• Luokkavierailut nuorisotiloilla
• Aamunavaukset
• Vanhempainillat
• Yhteistyötapahtumat
• Ryhmäprojektit
• Erityisen tuen pienryhmät 

(erityispalvelut)
• Koulunkäynnin tukeminen 

(erityispalvelut)
• Rehtorikokouksissa

vierailu

Vuosikello 
2021 - 2022

• KMI = Kohti murrosikää teema-
tunnit  5. lk.

• Ohjaamotunnit 9. lk
sovitusti

• Kuuluuko nuorten ääni 15.2.2022
• Rehtorikokouksissa vierailu
• KMI-teema-tunnit jatkuu 5. lk
• Ohjaamo-tunnit 9. lk. sovitusti

• Ohjaamo-tunnit 9. lk. sovitusti
• KMI vanhempainilta 31.3.2022

TAMMIKUU

• Choices – Sun oma valinta?! 
6. lk, 4.-14.4.22

• Choices –vanhempainilta 26.4.22

• Tieto etsivästä nuorisotyöstä 9. lk
koteihin

• Koulukohtaisten kouluyhteistyön 
lukuvuosisuunnitelmien läpikäynti 
(yhteisöllinen ohr)

• Yhteishaun tulosten läpikäynti 
etsivän nuorisotyön kanssa

• Ohjaamo päivystää • 7-päivät, 7. lk, vko 33-35
• Nuorisotilojen vierailut
• Opettajakokouksissa vierailu
• nuorisopalveluiden infoviesti 

kouluille 

• Nuorisotilojen vierailut
• Alakoulu- ja pienluokkien vierailut 

nuorisotiloilla (sovitusti)
• Rehtorikokouksissa vierailu

• Pakolaisen Polku, 8. lk, vko 41
• Some ja digitaalinen pelaaminen -

teematunnit, 5.-7. lk (sovitusti, 
varaa elo-syyskuussa)

• Oppilaskunnan hallitusten 
aluetapaamiset, alakoulut 
16.11.2021 ja yläkoulut 23.11.2021

• Nuva-vaalit (2022)
• Some ja digitaalinen pelaaminen -

teematunnit, 5.-7. lk (sovitusti, varaa 
elo-syyskuussa)

• Some ja digitaalinen pelaaminen -
teematunnit, 5.-7. lk (sovitusti, varaa 
elo-syyskuussa)

• Ohjaamo-tunnit 9. lk. sovitusti

HELMIKUU MAALISKUU

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU

HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
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Teematunnit
Tapahtumat
Toiminnot
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Sosiaalinen media- ja digitaalinen pelaaminen -teematunnit

Kenelle: peruskoulun 5.-7.-luokkalaisille

Mitä: Nuorisotyöntekijän vetämä 2x45 min. mittainen teematunti, jonka tavoitteena on opastaa nuoria 
vastuulliseen sosiaalisen median käyttämiseen tai digitaalisen pelaamisen hyviin käytäntöihin.
Valittavana olevat aiheet teematunneille:
• Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa
• Digitaalinen pelaaminen

Toteutus: Koulut tilaavat tunnit elo-syyskuun aikana. Teematunnit toteutetaan kouluissa loka-joulukuun 
aikana. Opettaja osallistuu teematunteihin seuraamalla.

Yhteyshenkilö Ahti Herttua, 040 860 1510
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Kohti murrosikää -paketti
Kenelle: 5.-luokalle tai 5.-6.-yhdistelmäluokalle . Teematunnit toteutetaan kouluissa tammi-maaliskuussa.

Mitä: Nuorisotyöntekijän vetämä 2x45 min. mittainen teematunti sekä vanhemmuutta 
tukeva keskusteluilta.
Teematunnilla käsiteltävät aiheet: itsetuntemus; kaveri- ja perhesuhteet; ensimmäiset ihastumisen tunteet; 
lasten ja vanhempien väliset neuvottelutaidot sekä ihmissuhteet digitaalisessa mediassa.
Teematuntikokonaisuuteen sisältyy myös opettajan vetämä, noin 30 min. jatkotehtävä.

Toteutus: Teematunneille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Aikataulut toimitetaan kouluille syyslukukauden 
aikana.Opettaja osallistuu teematunteihin seuraamalla ja ohjaa tunnin jälkeen oppilaille 
pienimuotoisen jatkotehtävän, johon hän saa ohjeet nuorisotyöntekijältä. Yhteinen vanhempainilta 31.3.22 
nuorisotila Zentrassa, josta ilmoitamme lisää Wilman kautta.

Yhteyshenkilö Susanna Eklund, 040 197 2603
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Choices – sun oma valinta!
Kenelle: Kaikille Porvoon 6.-luokkalaisille huhtikuussa. Vuonna 2022: 4.-14.4.22 ja Choices –vanhempainilta 
26.4.22

Mitä: 1,5 tunnin mittainen ehkäisevän päihdekasvatuksen tapahtuma, jossa tarinan kautta kannustetaan 
oppilaita pohtimaan omia elämänvalintojaan ja niiden vaikutuksia. Tapahtuman tavoitteena on herättää 
keskustelua nuorten päihdekokeilujen taustalla olevista tekijöistä kuten valinnoista, ystävyydestä ja vanhempien 
huolenpidosta.
Vanhempien kasvatustyön tueksi järjestetään 1,5 tuntia kestävä keskusteluilta, jossa kerrotaan Choices-
tapahtuman sisällöstä sekä jaetaan kokemuksia ja vinkkejä nuorten päihdekasvatukseen.

Toteutus: Tapahtuma järjestetään nuorisotila Zentrassa. Päävastuu tapahtumasta Porvoon nuorisopalveluilla, 
toteutuksessa mukana koulujen oppilashuollon työntekijät ja Suomalainen seurakunta. Tapahtumassa vierailun 
jälkeen koululla suoritetaan opettajan vetämä 30-45 min. kestävä purkutehtävä (ohjeet ja materiaalit jaetaan 
tapahtumassa). Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tapahtuma-aikataulut toimitetaan kouluille 
syyslukukauden aikana.

Yhteyshenkilö: Petra Backman, puh. 040 138 9440
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7-päivät
Kenelle: Kaikille Porvoon 7.-luokkalaisille. Viikoilla 33-35.
Lyceiparkens skola och Strömborgska skolan, Pääskytien koulu,
Linnajoen koulu, Albert Edelfeltin koulu

Mitä: Syksyllä järjestettävä toiminnallinen tapahtuma, jonka tavoitteena on luokkahengen kohottaminen ja 
oppilaiden tutustuttaminen toisiinsa ryhmäyttämällä. Ohjelma koostuu toiminnallisista harjoitteista, järjestävien 
tahojen toiminnan ja tilojen esittelystä sekä vapaamuotoisesta oleskelusta. Tilaisuus ei sisällä uskonnollisia 
elementtejä. Luokanvalvojalle tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tutustua oppilaisiin ja luokkansa 
ryhmädynamiikkaan.

Toteutus: Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat nuorisopalvelut yhdessä seurakunnan sekä 
koulun henkilökunnan (kuraattorit, oppilaanohjaajat) ja oppilaiden kanssa. Luokanvalvoja tuo oppilaat 
tapahtumapaikalle ja osallistuu ohjelmaan ohjeiden mukaan. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Aikataulut ja 
suunnitelmat tehdään yhdessä koulujen kanssa tapahtumia edeltävänä keväänä.

Yhteystiedot ks. s. 7
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Pakolaisen polku
Kenelle: Kaikille Porvoon 8.-luokkalaisille. Viikolla 41.

Mitä: Tunnin mittainen yhdenvertaisuustapahtuma, jonka tavoitteena on edistää erilaisuutta arvostavan 
ilmapiirin rakentumista. Toiminnallisten menetelmien ja elämyspedagogiikan kautta pyritään vaikuttamaan 
nuorten asenteisiin ja herättää keskustelua mm. ennakkoluuloista ja niiden seurauksista.

Toteutus: Tapahtuma järjestetään nuorisotila Zentrassa, yhteistyössä nuorisopalveluiden, 
maahanmuuttajapalveluiden, Porvoon suomalaisen seurakunnan sekä Careerian kanssa. Tapahtumaan ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua. Kouluille lähetetään tapahtuma-aikataulut ja ohjeet elokuussa.

Yhteyshenkilö: Mila Eriksson, 0400 998 294
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Ohjaamo-tunnit 9-luokkalaisille
Kenelle: Kaikille Porvoon 9-luokkalaisille.

Mitä: Tuntien tavoitteena on tutustuttaa oppilaat nuorten palvelupiste Porvoon Ohjaamon toimintaan, jotta 
he osaisivat hyödyntää heille tarjolla olevia monialaisia palveluita. Tunnilla kerrotaan myös kesätyösetelistä 
ja lisätään oppilaiden tietoa työelämästä ja työn hakemisesta.

Toteutus: Tunnit toteutetaan lähtökohtaisesti Porvoon Ohjaamon tiloissa osoitteessa Mannerheiminkatu 20 
E, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan palvelupisteen tiloihin. Ellei oppilaiden ole mahdollista tulla paikan 
päälle, voidaan poikkeuksellisesti sopia myös koululla järjestettävästä tunnista.

Yhteyshenkilö:
040 676 1442
ohjaamo@porvoo.fi
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Vanhempainillat
Kenelle: Ala- ja yläkoulut sekä 2. aste

Mitä: Järjestämme yhteistyössä koulun kanssa
vanhempainiltoja/vanhempien keskusteluiltoja sekä 
kouluilla että nuorisotiloilla. Sisältö on sovittavissa 
nuorisotyöntekijöiden kanssa (yhteystiedot s. 7).

Toteutus: Koulut järjestävät vanhempainillan,
johon nuorisotyöntekijä pyydettäessä osallistuu
tuomalla mukanaan nuorisotyön asiantuntemusta
nuoriin liittyvissä asioissa.

Koulupäivystykset
Kenelle: Kaikille Porvoon yläkouluille

Mitä: Nuorisotyöntekijän vierailuaika koululla, jonka 
tavoitteina on nuorten kohtaaminen ja nuorten 
tarpeisiin vastaaminen, yhteydenpito 
koulun henkilökuntaan, vapaa-ajan palveluista
tiedottaminen sekä kouluviihtyvyyden edistäminen. 
Nuorten kohtaamisessa hyödynnetään eri 
nuorisotyöllisiä menetelmiä.

Toteutus: Nuorisotyöntekijä vierailee koululla 
torstaisin, ruokavälitunnin ajan. Huom! 
Koulupäivystys ei ole välituntivalvontaa.
(yhteystiedot s. 7)
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Ryhmäprojektit
Kenelle: 3.-9.-luokille sekä 2. asteen vuosikursseille tarpeen ilmetessä ja resurssien mukaan

Mitä: Nuorisotyöntekijän ja koulun yhteistyössä vetämä projekti luokalle, jossa esiintyy esim. kiusaamista. 
Toiminnallisia ja kirjallisia tehtäviä sekä keskustelua, nuorisotyöllisiä menetelmiä hyödyntäen. Projektin 
tavoitteena on tarjota luokalle mahdollisuus kehittyä ja siten parantaa yhteishenkeä ja keskinäistä 
luottamusta.

Toteutus: Toiminta on lyhytkestoista (n. 1-5 krt) ja siitä sovitaan yhdessä 
koulun esim. luokanopettajan/vastuuhenkilön kanssa. Ryhmät voivat kokoontua nuorisopalveluiden tai 
koulun tiloissa kouluaikana, mutta vanhempien luvalla myös kouluajan ulkopuolella. Toimintaa voi olla 
mukana toteuttamassa lisäksi joku muu toimija, esim. seurakunnan nuorisotyöntekijä. Koulun henkilökunta 
osallistuu prosessiin.
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Erityisen tuen pienryhmät
Kenelle: 5.-9.-luokkalaisille tarpeen ja resurssien mukaan

Mitä: Erityisen tuen pienryhmät on kohdennetun nuorisotyön tarjoama toimintamuoto. Pienryhmät ovat tarkoitettu 
nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteeseensa. Nuoret ohjautuvat ryhmiin useimmiten monialaisten 
yhteistyöryhmien kautta tai koulujen oppilashuoltoryhmien aloitteesta.

Toteutus: Pienryhmät kootaan tarpeen mukaan. Ryhmälle tehdään yhteinen tavoitesuunnitelma, jossa on 
huomioitu myös yksilölliset tarpeet. Menetelminä käytetään mm. Maestro- tai Friends–ohjelmia, 
seikkailukasvatusta, kokemuksellista oppimista, ryhmä- ja yksilöharjoitteita, retkiä sekä erilaisia arkitaitojen ja 
erityistaitojen harjoituksia. Ryhmät voivat kokoontua nuorisopalveluiden tai koulun tiloissa joko kouluaikana tai 
vanhempien luvalla myös kouluajan ulkopuolella. Ryhmiä ohjaa mahdollisuuksien mukaan työpari, josta 
toisen toivotaan olevan koulun omaa henkilökuntaa. Toimintaa voi olla mukana toteuttamassa lisäksi joku muu 
toimija, esim. seurakunnan nuorisotyöntekijä.

Yhteystiedot: ks. s. 9 (Kohdennettu nuorisotyö)

22



Osallisuus ja vaikuttaminen

Kenelle: Ala- ja yläkouluille sekä 2. asteen opiskelijoille

Mitä: Ala- ja yläkoulut sekä 2. asteen koulut järjestävät oppilaskuntien hallitusten aluetapaamisia/ 
yhteistyöfoorumeita nuorisotila Zentrassa. Alakoulujen aluetapaaminen 16.11.2021. Yläkoulujen ja toisen asteen 
aluetapaaminen 23.11.2021. Yhteyshenkilömme on yhteydessä kouluihin lähempänä ajankohtaa.

Parillisina vuosina järjestetään Porvoon nuorisovaltuuston vaalit, jotka toteutetaan yhteistyössä yläkoulujen ja 
2. asteen oppilaitosten kanssa. Seuraavat vaalit on marraskuussa 2022.

Järjestetään nuorten ja päättäjien yhteinen Kuuluuko nuorten ääni? -tapahtuma. Lisätiedot seuraavalla 
sivulla.

Porvoon kaupunki on mukana Nuortenideat.fi– verkkodemokratiapalvelussa.

Yhteyshenkilö Petra Backman, 040 138 9440 
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Kuuluuko nuorten ääni? -tapahtuma
Kenelle: peruskoulun 5.-9.-luokkalaisille sekä 2. asteen opiskelijoille,
15.2.2022 klo 9–15 Zentrassa ja kaupungintalolla.

Mitä: Nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, johon kutsutaan 2 edustajaa jokaisesta Porvoon 
koulusta ja oppilaitoksesta. Tapahtumassa kannustetaan ja opastetaan nuoria vaikuttamaan kotikuntansa 
asioihin mm. pienryhmätyöskentelyn ja verkkotyöskentelyn avulla.

Toteutus: Tapahtuma järjestetään nuorisotila Zentrassa. Nuorisopalvelut vastaavat tapahtuman 
suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä Porvoon nuorisovaltuuston kanssa. Tarkemmat ohjeet 
tapahtumasta ja ilmoittautumisesta lähetetään syksyllä oppilaskuntien ohjaaville opettajille.

Yhteyshenkilö Petra Backman, 040 138 9440
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Yhteistyö 2. asteen oppilaitosten kanssa
Kenelle: 2. asteen opiskelijoille
Mitä:
• Erilaiset pop up- infotapahtumat, pienryhmät ja 

päivystykset oppilaitoksissa sovitusti
• Henkilökunnan ja opiskelijoiden esittely-

ja infotapaamiset sovitusti
• Esittäytyminen 1.vuoden opiskelijoille ja 

päivystys Prakticumissa (tilanteen salliessa joka 
toinen torstai klo 11-12.30).

• Ilmoitukset koulun keskeyttäneistä
• Tiivis verkostoyhteistyö opiskelijahuoltoryhmän 

kanssa opiskelijoiden tukemiseksi. => Etsivä 
nuorisotyö, ks. yhteystiedot s. 9

• Pop upit, oppitunnit ja muu yhteistyö Ohjaamon
kanssa sovitusti. => Ohjaamo ks. yhteystiedot s. 
10.

Asumisen ABC

Mistä saan asunnon? Miten maksan vuokran? 
Mikä on vuokralaisen vastuu? Mikä on 
vuokralaisen oikeus?
Asumisen palveluohjaajien ja NAL Itä-Uusimaan 
informatiivinen teematunti itsenäisen asumisen 
kynnyskysymyksistä. Pääkohderyhmänä ovat 
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat. Infotunti on 
maksuton.

Soita ja kysy lisää:
Serena Hakala
040 4891 867
serena.hakala@porvoo.fi
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Vuokrattavat tilat

Nuorisotilojen vuokraus
Nuorisotiloja Zentra (keskusta) 
Kertsi (Gammelbacka) ja Nuokka (Kevätkumpu)
voivat vuokrata yksityiset henkilöt, koululuokat, 
yhdistykset, yritykset ja muut 
toimintaryhmät. Nuorisotilat ovat päihteettömiä 
paikkoja.

Tilojen vuokraushinnat löytyvät tilojen 
nettisivuilta. Yhteistyössä järjestettävistä 
toiminnoista ei peritä vuokraa. Olkaa yhteydessä 
nuorisotilojen työntekijöihin (ks. s. 7).

Virvik - Leiri- ja retkikohde

Luonnonläheinen leirialue meren rannalla. Sopii 
erinomaisesti päiväretkiin ja telttailuun. Alueella 
mm. nuotiopaikka, sauna, ruokailukatos ja pieni 
keittiö.

Lue lisää Virvikistä

Lisätietoja: Mila Eriksson, 0400 998 294
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Vuokrattavat palvelut
KIIPEILYSEINÄ
Gammelbackan nuorisotilasta löytyy n. seitsemän metriä korkea kiipeilyseinä. 
Seinällä on kolme vaikeudeltaan eritasoista rataa. Koululuokille kiipeily on 
maksutonta yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa!
Tiedustelut: Nuorisotila Kertsi, 040 489 9660

SUMOPUVUT
Vuokraa sumopuvut Zentrasta tai Kertsistä. Vuokraan sisältyy kaksi 
sumopukua ja kaksi kypärää sekä tatami painialustaksi. Sumopukuja 
vuokrataan koululuokille, yhdistyksille ja nuorisotiloissa synttärijuhlia 
järjestäville.
Tiedustelut: Nuorisotila Zentra, 040 489 9999 ja nuorisotila Kertsi, 040 489 
9660

KERAMIIKKAUUNIT
Gammelbackan nuorisotilassa ja Zentrassa on keramiikkauunit, joissa voi 
polttaa mm. savitöitä. Hinta: 12 € / polttokerta
Tiedustelut: Nuorisotila Kertsi, 040 489 9660 tai nuorisotila Zentra, 040 489 
9999

RINTANAPPIKONE
Rintanappikoneella voi tehdä muovitettuja rintamerkkejä. Konetta 
vuokrataan koululuokille ja yhdistyksille.
Tiedustelut: nuorisopalveluiden toimisto, 040 489 1622

PUVUSTAMO
Zentrassa on pukuvarasto, josta voi vuokrata/ lainata asuja ja asusteita
esimerkiksi naamiaisiin, teemapäiviin ja esityksiin. Nuoret, joilla 
on voimassaoleva nuorisokortti ja myös koulut/luokat voivat lainata 
asuja maksutta omaan käyttöönsä. Muilta käyttäjiltä vuokrauksesta 
peritään maksu.
Varaukset ja tiedostelut: Nuorisotila Zentra, 040 489 9999
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