
Savonlinnan  
NUORISOVERSTAS 

25-Vuotta 



 Perustettu 1988 
 

 Yhteistyössä kaupungin vapaa-aikatoimen, 
henkilöstöosaston ja työvoimatoimiston kanssa 
hoitamaan kasvanutta nuorisotyöttömyyttä 
 

 Ensimmäinen nuorten työpaja sijaitsi 
Myllypuronkadulla 

 

Historia 



Nuorten työpaja  esite 1990 
(Myllypuronkatu) 



Puutyöpaja 1990 



Ompelutyöpaja 1990 



 Nuorten työpaja lunasti paikkaansa nuorisotyössä 
 

 Ompelutyöpaja lopetettiin moninaisten eri ongelmien 
vuoksi 
 

 Nuorten työpajatoiminnan tarve kasvoi ja haettiin 
uusia toimivampia työtiloja 

1991-1992 



 

 Samalla nuorten työpajan nimi muutettiin 
Nuorisoverstaaksi 
 

 Toimintaa vetämään palkattiin työllistämistuella kaksi 
työnjohtajaa 
 

 1994 lukuainevalmennus käynnistettiin, jossa nuoret 
kohottivat pajatyön ohessa peruskoulun arvosanoja 

Nuoret rakensivat itse uudet tilat 
Teknolaan 1993-1994  



Verstastyö kuvia ajalta 1993-1995 
uusien tilojen rakennustyöt  



Lukuainevalmennuksen opetus 
meneillään 



Ovia ja ikkunoita 



Leikkimökkejä 



 Savonlinnan nuortentyöpajatoiminnan koulutus- ja 
elämänhallintaprojekti 
 

 1996 perustettiin uudelleen tyttöjen tekstiilityöpaja 
 -SININEN KULMA- 
 

 Toiminta kaksinkertaistui ja työpajat yhdessä 
työllistivät vuosittain n. 40 eri nuorta. 

1996-1998 Nuorisoverstas mukana 
ESR-projektissa 



Kuvia ESR-projektin aikakaudelta  
–SININEN KULMA - 



Ompelua ja sovitusta 



Myymälätuotteita 



Painotuote valmiina 



Kynttilän valantaa 



Veneen tekoa 



Koesoudulla 



Kodan perustuksen valua 



Kota valmiina 



Haastesoutujoukkue 



Nyt soudetaan 



Alkusammutus harjoitus 



 Tekstiilityöpaja –SININEN KULMA- jouduttiin 
lakkauttamaan kaupungin säästösyiden vuoksi 
 

 Lisäksi verstas nuorten määrää jouduttiin 
vähentämään 20 nuoreen/vuosi 
 

 Kaikki Suomen nuorten työpajat murrosvaiheessa, 
työpajojen toimintoja alettiin siirtämään kolmannelle 
sektorille tai säätiöihin. 

 

 

Toimintaa jouduttiin sopeuttamaan 
1999 



 Nuorisoverstaan toiminta oli murrosvaiheessa ja vaadittiin 
innovatiivista toimintaa ja kehittämistä, jotta työpajatoiminta 
ylipäätään jatkui Savonlinnassa 
  

 Verstaalle asetettiin tiukka tulostavoite, jolla työnjohtajien 
palkkakustannukset piti kattaa 
 

 Kehittämishankkeisiin tuli osallistua ja hakea niitä aktiivisesti 
 

 Koko vuosikymmen 2000-2010 olikin yhtä projekti/hanke 
aikakautta nuorten työpajatoiminnassa. 

 

 

2000 Nuorisoverstas uuteen nousuun 
INTO-projektin myötä 



 VARIKKO –projekti, Jatkohanke 2001-2002  
( Ammattikoulu yhteistyö käynnistettiin, tarjottiin pajaa nuorelle 
vaihtoehtoiseksi oppimisympäristöksi, PSS:ry yhteistyö käynnistyi ) 
 

 PROFILOINTI –projekti 2003-2004, Jatkohanke  
( 2004 ennaltaehkäisevä huume- ja päihdetyö aloitettiin yhteistyössä 
A-klinikan kanssa, nuorten elämäntilanteen kartoitukset otettiin 
käyttöön) 
 

 NAVIGOINTI –projekti 2005-2006, Jatkohanke  
( Verstaan toiminnat tuotteistettiin yhteistyössä Mikkelin 
ammattikorkeakoulun kanssa )  
 
 

2001-2006 Nuorisoverstaan projektit 



 Vuoden 2006 alku oli taas ”uudistumisen” aikaa, kun 
Nuorisoverstas sai ”pikalähdöt” pois Teknolasta ns. 
markkinavoimien jaloista 
 

 Asia otettiin kuitenkin ns. uudistumisen kokemuksena ja 
kaikki nuorten rakentama työ Teknolaan jätettiin 2 vko:n 
varoitusajalla ja muutto keskeneräisiin tiloihin oli vain 
hyväksyttävä 
 

 Keväällä toiminta oli jo kuitenkin käynnissä taas täysillä 
kierroksilla 

2006 muutto Telakkatielle 



 VERTAIS –projekti 2007-2008, Jatkohanke  
( Otettiin vanhat paja nuoret mukaan ohjaustyöhön, 
nostettiin nuorten ikäraja alle 29-vuotiaisiin 
nuorisolain mukaisesti , osallistuttiin pajalta 
tutkintoon hankkeeseen) 
 

 AVU –pajaprojekti 2009-2010, Jatkohanke   
( Nuorisoverstas reagoi nopeasti kasvavaan  
nuorisotyöttömyyteen, tarjottiin lisäpaikkoja nuorille ) 

Projektit 2007-2010 



 FACE TO FACE ” Naamat näkyviin” 
 

 Hankkeen tarkoituksena oli saada ”syrjäytyneiden ja 
kadoksissa olevien nuorten naamat oikeasti näkyviin 
eli pois sosiaalisesta mediasta, kuten FACEBOOK:sta 
 

 Ensimmäisen vuoden aikana verstasetsivä oli 45 eri 
nuoren kanssa ”naamatusten” ja heistä 12 nuorta 
ohjautui Nuorisoverstaan palvelujaksolle. 

2011 verstaan etsivä nuorisotyö 
käynnistyi 



 AVU- pajan toiminta vakinaistettiin 
 

 Hyvin käynnistynyttä etsivätyötä FACE TO FACE 
jatkettiin 
 

 Haettiin lisäresursseja, niin verstaan 
työvalmennukseen, kuin etsivään nuorisotyöhönkin 

2012 toimintaa 



 Nuorisoverstas on työllistänyt 40 eri nuorta 72 palvelujaksoon 
 

 Nuorten keski-ikä on 22,4 vuotta 
 

 Nuorista n. 50% on vain peruskoulu käytynä 
 
 Nuorten ohjauksessa ja etsinnässä toimii päivittäin 

ammattitaitoinen 5 hengen VERSTASTIIMI 
 

 2012 verstasjakson lopettaneista nuorista  65% oli saanut työ- tai 
koulutuspaikan vuoden kuluttua 
 
 
 
 

Toiminta tänä vuonna 2013 



Toimintaa 2013  
Kenttien jäädytystä  



Vanhojen uimakoppien purkua 



Uusien tekoa ja asennusta 



Koiran koppeja 



Ikkunan ohjeistusta 



Kevätpäivä pilkkien Pirttilahdella 



Lohielämys 



Laavuelämys 



Nojanmaan PK peliareenan 
rakentaminen ja pystytys 



Vaara-alueiden poistoa 



Korjattu alue suoja-aidoin 



TYKY-toimintaa  



Aittavarastoyhdistelmä työpöydällä 



Pohja ja lattia valmiina 



Rungon tekoa 



Kattoristikoiden asennusta 



Suojapeitteen asennusta 



Sateelta suojassa 



Telineiden pystytystä 



Lämpöeristystä 



Aittavarastoyhdistelmä valmiina 



Toimitus asiakkaalle 



Hiekkatekonurmen asennusta 
Asemantien PK-areenalle 



Hiekan levitystä areenalle 



Aidan tekoa ja pystytystä 



 Tähän mennessä tehty 128 eri tilaustyötä 

 Frisbeegolfratoja ja opasteita, Aholahti, Savonranta ja 
Kerimäki, Punkaharjun kuntosalin lattian korjaus 

 Koulujen, päiväkotien ja kirjaston muuttoavustus töitä 

 Roskakatokset, Elementti PuuCeet, aitat, varasto ja 
leikkimökit 

 Taloyhtiöiden aitojen maalaukset, kunnostukset ja uusinnat 

 Terassikalusteiden kunnostukset 

 Mittatilauksena ovet ja ikkunat ym… 

Ja paljon kaikkea muuta 



Etsivien määrä on tuplaantunut, työtä tehdään   
työparitoimintana 

Etsivän nuorisotyön koordinointi Savonlinnan alueella on 
tullut mukaan uutena etsivän nuorisotyön sisältönä 

Yhteistyö NuTu Ry:n etsivien työntekijöiden kanssa on 
saumatonta, etsivät nuorisotyöntekijät muodostavat 
yhtenäisen tiimin 

Yhden etsivän sijoittuminen verstaan yhteyteen on tuonut 
pajajaksolla oleville lisää tukea tulevaisuuden suunnitteluun 

Nuorisoverstaan etsivä työ tänään 



 P-S ELY / nuorisotoimi 30 000€ lisämääräraha 

 Kansallinen nuorten työpajan valtioavustus P-S ELY / 
nuorisotoimi 48 000€  

 OKM:n etsivään nuorisotyöhön 60 000€ 

 Valtion avustuksia tänä vuonna yhteensä 138 000€ 

 Savonlinnan kaupunki / nuorten työllistäminen ja 
toiminta, verstaan omat työtulot n. 50 000€ 

 Etelä-Savon TE-toimisto / nuorten työllistämistuet 

Rahoitus 



Juhlakakku 



Verstasnuoret juhlakahvilla 


