
1Me-talossa rakennetaan nuorten parempaa huomista

ME-TALOSSA 
RAKENNETAAN 

NUORTEN 
PAREMPAA 
HUOMISTA

Sanna Paala, Tom Tarvainen & Milja Karjalainen

Tässä artikkelissa kuvaamme Porin me-talon syntysyitä ja toimintaa. 

AJATUSTALO

Satakunnan yhteisökeskus 1/2018: Yhteinen tulevaisuus





2 Satakunnan yhteisökeskus 1/2018: Yhteinen tulevaisuus

TOIMINNAN TARVE – ETTEI PORISSA 
OLISI YHTÄÄN SYRJÄYTYNYTTÄ LASTA 

TAI NUORTA

Suomi on kahden todellisuuden maa. Samalla kun väestön hyvinvointi keski-
määrin paranee, osalla väestöstä pahoinvointi syvenee. Heikoimmassa ase-
massa oleville kasautuvat sosiaaliset, terveydelliset ja toimeentulon ongelmat. 
Heikoimmassa asemassa olevien 10% tiedetään myös aiheuttavan lähes 90% 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. 

Kustannusten kasvu ei kuitenkaan ole pääasiallinen huolemme. 

Haluamme, että kaikki nykyiset ja tulevat suomalaiset 
voivat kokea elävänsä yhteisessä – turvallisessa, 
mahdollisuuksia tarjoavassa yhteiskunnassa. 

Myös Porissa on monia hyvinvoinnin eriytymiseen liittyviä riskitekijöitä. Lä-
hes 2000 nuorta kokee osattomuutta, julkisesti tuetun harrastustoiminnan 
resursointi on riittämätöntä ja jopa joka viides porilainen nuori kokee van-
hemmuuden puutetta. Harrastuskustannusten kasvu koskettaa porilaisia siinä 
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kuin muitakin suomalaisia. Vanhemmissa ikäluokissa toimeentulo-ongelmat 
sekä osattomuuden ja tarpeettomuuden kokemukset koskettavat sekä työttö-
miä työikäisiä, että pienituloisia ja yksin asuvia eläkeläisiä.  

Nopeat yhteiskunnalliset muutokset, rahoituksen murros sekä yhteiskunnan 
syvenevä eriarvoistuminen pakottavat järjestökenttää tarkastelemaan toimin-
taansa kriittisesti, uudistumaan ja kohdentamaan toimintaansa radikaalisti 
aiempaa paremmin. Kansalaisyhteiskunnalla, vapaaehtoistyöllä ja järjestöjen 
osaamisella voi edelleen olla merkittävä rooli niin yhteiskunnallisten kuin yk-
sittäisten ihmistenkin ongelmien ratkaisijana, mutta onnistuminen edellyttää 
tiedolla johtamista, avoimuutta uusille toimintatavoille ja vahvaa tulevaisuus-
orientaatiota. 

Porin me-talossa aito osallisuus, tutkimus, kokeilut ja 
hyvän tekeminen kohtaavat rohkeuden. 

Aika ja mahdollisuus laajoihin kokonaisuuksiin ja uudistuksiin on nyt parempi 
kuin koskaan. Suomea väistämättä kohtaava palveluiden rakennemuutos avaa 
toimintakenttää ja uudistumisen pakko kannattaa hyödyntää mahdollisuute-
na. Parhaat ratkaisut syntyvät kokeilemalla. Mukaan yhdessä tekemiseen kut-
sutaan alueen järjestöjä, paikallisyhteisöjä ja yrityksiä. Porin me-talotoimin-
nan hallinnoija Satakunnan yhteisökeskus on luonteva yhteistyön virittäjä, 
sillä olemassa olevat kontaktit niin maakunnan ja kuntien julkiseen sektoriin 
kuin järjestökenttäänkin ovat vahvat. Joukkoistamalla eri alojen toimijat yllät-
tävälläkin tavalla keskenään, pystymme laajaan ja vaikuttavaan työhön ja saa-
vuttamaan suuren visiomme: Nolla syrjäytynyttä vuonna 2050.
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MIKÄ ON ME-TALO PORI?

Me-talo Pori on Satakunnan yhteisökeskuksen hallinnoima nuorten toimin-
tojen ja palveluiden kehittämisen keskus. Me-talo tekee tiivistä yhteistyötä 
Porin ja Satakunnan monimuotoisen järjestökentän kanssa, mutta yhtä lailla 
sidokset julkisiin toimijoihin ovat vahvat. Voimme siis vastata nuorten hyvin-
voinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen uudenlaisilla keinoilla 
ja kokoonpanoilla. 

Me-talot ovat toiminnan rahoittajan, Me-säätiön luoma konsepti, jossa kootaan 
alueen eri tahot kehittämään paikallisten ihmisten tarpeista ja toiveista nou-
sevaa toimintaa. Me-talot tarjoavat toimijoille uudenlaisen kokeilujen alustan 
ja mahdollistavat toiminnan, joka tavoittaa kaikki ja innostaa osallistumaan. 
Yhdessä tekemällä, erilaisia ideoita arvostamalla, rohkeasti kokeilemalla ja 
oppimalla löytyvät tehokkaimmat ja vaikuttavimmat ratkaisut syrjäytymisen 
lopettamiseksi.

Me-talo Porin kaikki toiminta perustuu tietoon. Keskeinen kulmakivi on nuor-
ten kokemustiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Kokemustietoa kerätään 
ensisijaisesti nuorilta itseltään, mutta myös heidän parissaan toimivilta aikui-
silta, kuten opettajilta, nuorisopalveluiden ammattilaisilta, sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ammattilaisilta, työhallinnon viranomaisilta mutta myös niiltä 
tahoilta ja ihmisiltä, jotka päivittäin nuoria kohtaavat. Heitä voivat olla esimer-
kiksi keittäjät, vartijat, bussikuskit - tai vaikkapa ABC- ja McDonalds -ketjujen 
työntekijät. 

Kokemustiedon kerääminen painottuu toiminnan tavoitteen mukaisesti syr-
jäytyneihin tai syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Kuuntelemme heitä, jotka 
eivät yleensä tule kuulluiksi. Kokemustietoa kerätään lukuisin eri menetelmin. 
Nuoria on haastateltu satunnaisotannalla sekä kohdennetusti. Olemme järjes-
täneet nuorille ideakilpailun sekä me-talon avajaisbileet, joiden yhteydessä 
on kartoitettu nuorten näkemyksiä ja ideoita. Lisäksi olemme organisoineet 
ryhmäideointeja muun muassa psykososiaalisten palveluiden kehittämiseksi, 

2. 
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seksuaalivähemmistöjen tarpeiden huomioimiseksi ja toisen asteen opiske-
luviihtyvyyden parantamiseksi. Kevään 2018 aikana haastattelemme Porin 
7. luokkalaisia. Näin saamme laajan yleiskuvan varhaisnuorten tilanteesta ja 
pystymme keskittymään paremmin syrjäytymistä ennaltaehkäisevään työ-
hön. Tulossa on myös nuorille suunnattu kirjoituskampanja ja omanlaisenaan 
aineistona voimme hyödyntää myös tulevan kesän sarjakuvapajan antia.

Kokemustiedon lisäksi kouluterveyskyselyt, elinolokatsaukset ja kaupungin 
hyvinvointikertomus tuottavat arvokasta tietoa porilaisten lasten ja nuorten 
tilanteesta. Näiden pohjalta me-talossa luodaan ja tutkitaan palvelukokeilu-
ja, joiden ideana on yhdistää ihmisten oma kokemus sekä tutkimustieto ja 
saattaa nämä yhteen eri sektoreiden palvelutuotannon kanssa. Ensimmäisinä 
käynnistyvät palvelukokeilut toteutetaan järjestöjen, koulujen, Ohjaamon ja 
sote-palvelujen yhteistyönä. Kokeilujen avulla on mahdollista tehdä rohkeita, 
tulevaisuuteen vahvasti orientoituneita ja ennalta ehkäisyyn perustuvia inter-
ventioita, joiden tavoitteena on tiedon ja uusien palvelumallien tuottaminen 
sekä ihmisten hyvinvointia lisäävät innovaatiot.

Meillä tunnustetaan ja tunnistetaan olemassa olevia 
ongelmia, mutta halutaan erityisesti vahvistaa positiivisia, 
ihmisistä lähtöisin olevia ilmiöitä ja toimintoja. Emme usko 
ylhäältä alas tuleviin hallinnollisiin ratkaisuihin tai jäykkiin 
toimintamalleihin. Uskomme ihmisiin.

Me-talo Pori tulee toteuttamaan palvelukokeiluja, joista ensimmäiset ovat jo 
käynnistyneet. Palvelukokeilun tavoitteena on löytää olemassa (tai tulossa) 
olevaan pulmaan uudenlainen, rohkea ja vaikuttava ratkaisu. Aihioita palve-
lukokeiluille kartoitamme aktiivisesti sekä nuorilta itseltään, että muilta heitä 
lähellä olevilta toimijoilta. Palvelukokeiluissa epäonnistumisen mahdollisuus 
saa olla läsnä. Emme halua toistaa vanhoja tapoja uusilla mausteilla, vaan ko-
keiluilla etsitään innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja. Lopulta palvelukokei-
luilla, niiden arvioinnilla ja mallinnuksilla tähdätään isompaan yhteiskuntara-
kenteelliseen muutokseen. 

Palvelukokeilujen rinnalla voimme nopeasti joko käynnistää itse tai tukea 
muita toimijoita käynnistämään konkreettisia ruohonjuuritason toiminto-
ja. Tällaisten minipilottien osalta toimijat voivat paitsi ratkaista ongelmia, 
myös esimerkiksi vahvistaa aluillaan olevaa positiivista kierrettä, toteuttaa 
haaveita, mahdollistaa hankkeita tai aloittaa uutta toimintaa. Kohteina voivat 
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olla vaikkapa eri taidemuodot, asukaslähtöinen asuinalueiden kehittäminen, 
kansalaisaktivismi tai ympäristön tilaa parantava yhteisöllinen toiminta. Ta-
voitteena on löytää vaikuttavia, ihmislähtöisiä ratkaisuja, joita mahdollisesti 
voidaan juurruttaa tai jalostaa edelleen aiemmin kuvatuiksi palvelukokeiluik-
si. Vuositavoitteemme on käynnistää 5–10 konkreettista hyvinvointi- ja osal-
lisuustekoa. Käynnistyneistä minipiloteista ja palvelukokeilusta löytyvät esi-
tykset tämän artikkelin lopusta.

Me-talon toiminta on kaikille avointa. Tarjoamme 
laajan valikoiman tarpeiden mukaan suunniteltuja 
palvelukokonaisuuksia lapsille, nuorille, maahanmuuttajille 
ja ikäihmisille, sekä kaikille kohderyhmille yhteisiä 
palveluja. Erityisesti haluamme vahvistaa ihmisistä 
itsestään lähteviä pieniä ja isoja, yhteisöllisiä ja positiivisia 
ilmiöitä ja toimintamuotoja. 

Porin me-talon ympärille on muodostumassa vuonna 2018 toiminnan tavoit-
teiden kannalta ihanteellinen tilaratkaisu, jossa eri järjestöjen toiminnot, ikä-
polvet ja uuden oppiminen sulautuvat yhteen. Tulevaan yhteisöjen taloon ovat 
tervetulleita toimimaan niin kulttuuri-, liikunta- kuin sote-alan toimijat eri 
sektoreilta. Yhteistyö mahdollistaa luontevasti sekä arkisia kohtaamisia, että 
rakenteellisia yhteistyömalleja. Avoimessa kaupunkitilassa tulee toimimaan 
muun muassa yhteinen keittiö, kulttuuripajatoiminta sekä työllisyysvalmen-
nuspiste. Tarjolla on eloisuutta ja virikkeitä eri-ikäisille aamusta iltaan. Avoi-
messa kaupunkitilassa tulee kiteytymään toimintaamme ohjaava ajatus ”ei ole 
meitä eikä heitä, on vain me”.
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ME-TALON TIEDOLLA JOHTAMINEN 

Kokemus-, 
asiantuntija- ja 
tutkimustieto

Seuranta,  
arviointi,  
viestintä

Lapsia, nuoria  
ja perheitä  

koskeva tieto

Riskiryhmiä 
koskeva tieto

Muu toimintaympäristötieto

Tiedon käsittely ja  
yhteinen tulkinta Me-talossa  

ja sidosryhmien kanssa

Kohdennettujen, tavoitteellisten  
toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
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TOIMINTA VAKINAISTUU - 
TAVOITTEENA SYSTEEMINEN MUUTOS 

Me-talo Porin toiminnan tavoitteena on laajempi systeeminen muutos, joka 
torjuu syrjäytymisen uhkaa ennalta sekä tekee tuen hakemisesta ja saamises-
ta helpompaa. Isojen sote-ratkaisujen kynnyksellä on oivallinen tilaisuus poh-
tia, miten yhteiskunnan välttämättömät palvelut tulevat lähemmäksi ihmistä. 
Nuorille palvelut tarkoittavat ensisijaisesti niitä ihmisiä, joita he eri asiakas-
kontakteissa kohtaavat. Nuorten asiakasosallisuuden vahvistaminen edellyt-
tääkin kaikkien sektoreiden laajempaa vastuunkantoa ja väkevää tahtotilaa 
paremman palveluketjun rakentamiseksi. Systeemisessä muutoksessa raken-
teiden sovittamisen lisäksi olennaista onkin myös toimintakulttuurin muutos 
ja aito kohtaaminen. Porin me-talon toiminnoissa systeemistä muutosta tavoi-
tellaan neljän kärjen avulla:

1. Yhteistyö eri sektoreiden välillä vahvistuu. 
Yhteisponnisteluiden tuloksena Poriin on rakentumassa (lasten 
ja) nuorten uudenlainen matalan kynnyksen keskus Porin 
kaupungin, me-talon ja Ohjaamon yhteistyössä. Me-talo tuo 
Ohjaamon toiminnan rinnalle järjestöjen joukkovoiman lasten, 
nuorten ja perheiden tukemiseen. Järjestöt ovat osana tätä 
kehittämiskokonaisuutta myös alkaneet muodostaa uudenlaisia 
konsortioita vastatakseen paremmin lasten ja nuoren elämän 
haasteisiin.

2. Tekeminen pohjautuu tietoon. Me-taloon ja Ohjaamoon 
rakentuu poikkeuksellisen kattava tietojohtamisen malli. Nyt 
ollaan päättämässä kerättävästä tilasto- ja indikaattoritiedosta ja 
samalla me-talon ja sen kumppanuushankkeiden kautta saadaan 
runsaasti kokemusperäistä tietoa lasten, nuorten ja perheiden 
tukemiseen. Jo nyt Porissa palvelujen yhteissuunnittelua ja 
-kehittämistä ohjaa satojen nuorten ääni. Alkuvuodesta käyttöön 
tulee satakuntalaisten nuorten elinolokatsaus. Myös Me-säätiön 
lanseeraama Syrjässä-työkalu auttaa tunnistamaan palvelutarpeet 
ja katvealueet.

3. 
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3. Toiminta on tulevaisuusorientoitunutta. Jos vanhat 
palvelumallit osoittautuvat toimimattomiksi, emme tyydy vain 
ehostamaan niitä, vaan luomme aidosti uudenlaisia avauksia 
kokeilemalla. Tiedon varassa nuorten ideoihin, odotuksiin 
ja palvelutarpeisiin kyetään reagoimaan yhtenäisemmin, 
nopeammin ja rohkeammin. Palveluiden vaikuttavuuden 
osoittamiseen rakennetaan mallia, joilla voidaan osoittaa sekä 
yhteiskunnallisten säästöjen ja kustannusinvestointien kuin myös 
koetun hyvinvoinnin vaikutuksia.

4. Porilaiset nuoret osallistuvat ideoiden ja palvelujen 
suunnitteluun enemmän kuin koskaan ennen. Nuorille 
suunnatun ideakilpailun tuloksena tiedämme tarkemmin, millaisia 
tapahtumia ja aktiviteetteja nuoret toivovat. Kilpailun tuloksena 
olemme palkanneet kahdeksan nuorta myös toteuttamaan 
esittämiään ideoita. Syksyllä 2017 Porin me-talon kautta 13 
porilaista nuorta oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön, 
työ- ja elinkeinoministeriön ja me-säätiön 100 nuorta kehittäjää 
–prosessissa, jossa haluttiin kuulla nuorten kokemuksia 
psykososiaalisesta tuesta ja tuen tarpeesta. 100 nuorta kehittäjää 
–prosessin tuloksena mallinnetaan psykososiaalisen tuen 
palvelupaketti Ohjaamojen ja me-talojen hyödynnettäväksi. 

 Nuorten kokemustietoa on kerätty me-talon lisäksi 
myös Satakunnan yhteisökeskuksen hallinnoiman 
Maahanmuuttajanuoret 360-hankkeen toimesta. Haastatteluilla 
on tavoitettu yhteensä yli 100 nuorta. Lisäksi nuorten näkemyksiä 
kohdennettujen tukitoimien tarpeellisuudesta ja toimivuudesta 
sekä tapahtumien sisällöistä on kerätty ryhmäideointien 
muodossa 27 nuorelta. Haastatteluiden ja ryhmäideointien 
analysointi johtaa nopeaan palvelumuotoiluun ja sitä kautta 
palvelujen käynnistämiseen. Me-talon avajaisbileissä näkemyksiä 
osallisuudesta, työ- ja koulutushaaveista sekä ystävyydestä 
kysyttiin noin 280 nuorelta. Perinteisten kohtaamisten lisäksi 
tavoitamme sosiaalisen median kanavien kautta yli 450 nuorta tai 
nuorten parissa toimivaa ihmistä tai yhteisöä päivittäin. 

 Nuorten ääni ohjaa myös me-talo Porin toiminnan seurantaa. 
Ohjausryhmämme  nuori jäsen on hyvin verkostoitunut 
nuorten ryhmämuotoisissa palveluissa ja sitoutunut viestimään 
nuorten terveisiä me-talolle aktiivisesti. Lisäksi nuorten omasta 
toiveesta olemme perustaneet me-talon toimintaa ohjaamaan 
ja oikaisemaan myös  nuorten avaininformanttien joukon. 
Heidän vahva kokemustietonsa taustoittaa ja arvioi uusien 
palvelukokeiluiden muotoilua.
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Palvelukokeilu 1: Vuosi elämästä
Opintojen keskeytyminen on yksi merkittävimmistä nuoren syrjäytymistä 
kiihdyttävistä tekijöistä. Opintojen piiristä putoaminen on paitsi inhimillinen 
tragedia myös yhteiskunnallinen ongelma. Me-talon ensimmäisellä palvelu-
kokeilulla halutaan ennaltaehkäistä toisen asteen opintojen keskeytymistä. 
Palvelukokeilun muotoilua varten haastateltiin ammattikoulun keskeyttäneitä 
nuoria. Sen lisäksi ilmiötä tarkasteltiin THL:n kokoaman kouluterveyskyselyn 
tulosten pohjalta. Koulupudokkuuden torjumiseksi päätettiin luoda vuoden 
kestävä vapaaehtoinen mentorimalli.

Kokeilussa on mukana seitsemän tuen tarpeessa olevaa 9. luokan oppilasta 
sekä heidän omat, vapaaehtoiset mentorinsa. Koulutetun mentorin tehtävänä 
on tukea nuorta koulunkäynnissä, auttaa nuorta tunnistamaan omat vahvuu-
tensa, tukea ja neuvoa häntä koulutusvalinnoissa sekä olla luotettavana aikui-
sena kuuntelemassa ja kannustamassa. Yhteistyökumppanina palvelukokei-
lussa on Kaarisillan yhtenäiskoulu.

Mentorisuhde kestää 9. luokan keväästä toisen asteen opintojen ensimmäisen 
syksyn loppuun. Tarkoituksena on tarjota intensiivistä tukea uuden opintopo-
lun käynnistyessä. Palvelukokeilun aikana seurataan ja arvioidaan mm. nuor-
ten tulevaisuudenuskon kehittymistä, koulumenestystä sekä toisen asteen 
opintojen käynnistymistä. 

Palvelukokeilu 2: Elämänkyvyn tukipaketti
Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset kokevat, että nuorten syrjäy-
tymisen keskeisiä syitä ja seurauksia on erilaisten arjen taitojen (kodinhoito, 
asiointi, vuorokausirytmi jne) puute. Nuoret itse kokevat tarvitsevansa tukea 
elämän emotionaaliseen hallintaan, palveluviidakossa suunnistamiseen ja 
oman, kiinnostavan ja mielekkään elämänpolun rakentamiseen. Porin me-ta-
lossa näihin tarpeisiin vastataan elämänkykyä tukemalla.

Elämänkyvyn tukipaketti tarkoittaa eri toimijoiden yhteistyössä tuottamaa 
palvelukokonaisuutta, jonka avulla voidaan vastata ainakin seuraaviin nuor-
ten haasteisiin – yksilöllisesti räätälöitynä:

● koti ja asuminen; esim. kodinhoito, ruoka, asunnon hankkiminen
●	 talous; esim. oman talouden hallinta ja suunnittelu, velkaneuvonta
●	 ihmissuhteet; omat rajat ja niiden löytäminen, sosiaaliset tilanteet, 

yhteisöllisyys, kohtaaminen
●	 asiointi; tutustuminen eri viranomaistahojen palveluihin, 

etuuksiin ja rooliin, kaupalliset palvelut ja viisas kuluttajuus
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●	 työ; työsuhteen ja työnhaun perusasiat
●	 harrastus, koulutus ja oma polku; tavoitteena löytää oma, mielekäs 

tekeminen ja tulevaisuuden näkymä
●	 hyvinvointi; liikunnan ja ravinnon merkitys, päihteet, 

mielenterveyden vahvistaminen
●	 päätöksenteko; miten ja missä nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa
●	 muu yksilöllinen opastaminen ja tuki; esim. joukkoliikenteen 

käyttäminen, erityisnuorten mahdollisuus tukipalveluihin, 
vertaistuki

Tukipaketin palvelut toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten yh-
teistyönä. Nuoret voivat hakeutua palvelun pariin itse tai jonkin tahon (jär-
jestö, Ohjaamo, muu julkinen toimija) ohjaamana. Tukipaketti suunnitellaan 
Porin me-talossa jokaisen nuoren kanssa yhdessä, hänen tarpeistaan lähtien. 
Palvelukokeilua ja sen vaikutuksia arvioidaan nuorten haastattelujen ja koe-
tun elämänkyvyn muutosten perusteella. Palvelukokeilu käynnistyy keväällä 
2018.

Minipilotit

Jalkapallo: Maahanmuuttajanuoret 360-hankkeen haastatteluiden tuloksena 
kävi ilmi, että erityisesti nuoret miehet haluavat pelata jalkapalloa. Football 
Club MUSA 360 aloitti toimintansa syksyllä 2017 yhteistyössä Musan salaman 
kanssa. Kokeilun tavoitteena on tarjota jokaiselle kiinnostuneelle maahan-
muuttajanuorelle mahdollisuus harrastaa jalkapalloa ympäri vuoden maksut-
tomasti. Jalkapallo tarjoaa mahdollisuuden myös vertaistukeen ja yhteisölli-
syyteen.

Iltakoulu: Maahanmuuttajanuorten haastatteluiden perusteella ilmeni tarve 
myös koulunkäynnin ja läksyjen teon tukeen. Iltakoulu käynnistyy keväällä 
2018 matalan kynnyksen tukimuotona yhteistyössä Satakunnan ammattikor-
keakoulun (SAMK) opiskelijoiden kanssa. Kerho kokoontuu Porin keskustassa, 
Ohjaamon tiloissa vähintään yhtenä päivänä viikossa. Se on kaikille avoin ja 
maksuton ja siitä tiedotetaan etenkin keskusta-alueen yhtenäiskoulujen opet-
tajia ja oppilaita.

Avustettu vapaaehtoisuus: Ajatus avustetusta vapaaehtoisuudesta syntyi 
myös maahanmuuttajanuorten haastatteluiden perusteella. Tarkoituksena on 
tarjota heikon kielitaidon omaaville nuorille mahdollisuuksia vapaaehtoistyö-
hön ja edistää sitä kautta myös työelämävalmiuksia. Avustaja ja nuori toimivat 
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työparina avustaen liikuntavammaisia yleisötapahtumissa. Yhteistyö Avusta-
jakeskuksen ja Pori Jazz organisaation kanssa on käynnistynyt.

24H sarjakuva-tapahtuma: Porin me-talo on palkannut kolme nuorta suun-
nittelemaan ja toteuttamaan vuorokauden mittaisen sarjakuvapajan. Tapah-
tuman ideana on koota sarjakuvataiteesta kiinnostuneet nuoret yhteen yhtei-
sen mielenkiinnon kohteen äärelle, kuvaamaan omaa elämäänsä sarjakuvan 
kautta. Tapahtuma järjestetään Porin keskustassa kesäkuussa 2018 ja se on 
suunnattu nuorille aikuisille.

Me=nuoriso-tapahtuma: Me-talo on palkannut viisi 9. luokkalaista, ideakil-
pailun voittanutta nuorta järjestämään harrastetapahtumaa. Ei-virallisten 
harrastusten tapahtuma järjestetään Porin kaupungin Nuori Pori Harrastaa-
tapahtuman yhteydessä. Tapahtuman tavoitteena on esitellä vapaamuotoisia 
ja järjestäytymättömiä vapaa-ajanviettotapoja ja saada kiinnostuneita nuoria 
mukaan toimintaan. Elokuussa 2018 järjestettävässä tapahtumassa esitellään 
ainakin	elokuvan	tekoa,	graffitien	maalausta,	mopojen	remontointia,	kalastus-
ta,	trampoliinitemppuilua,	parkouria	ja	frisbeegolfia.

Harrastevälinekeräys: Me-talo Pori ja Hope ry käynnistivät joulukuussa 2017 
lasten ja nuorten harrastevälineiden keräyksen. Hyväkuntoisia liikuntavarus-
teita, -välineitä, soittimia ja pelejä vastaanotetaan me-talolla ja jaetaan eteen-
päin Porin kaupungin sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön kautta.

Heppakerho: Porin me-talo tukee lasten ja nuorten heppakerho – toiminnan 
kehittämistä. Toimintaa toteuttaa Porin ponitalli ry. Kyseessä on matalan 
kynnyksen harrastekerho, johon kuka tahansa lapsi tai nuori voi osallistua 
maksutta. Vaikeimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille kehitetään so-
siaalipedagogista hevostoimintaa. Porin me-talon kautta toimintaa tarjotaan 
erityisesti lastensuojelun asiakkaille.
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Me-talo Pori yhteystiedot:

 

Milja Karjalainen, johtaja  
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi	  
puh. 044 529 6803   

Sanna Paala, koordinaattori 
sanna.paala@yhteisokeskus.fi	
puh. 044 242 9627 
 

mailto:milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi
mailto:sanna.paala@yhteisokeskus.fi
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ME-TALO PORI

PALVELUKOKEILU 1: VUOSI ELÄMÄSTÄ

TARPEEN HAVAITSEMINEN: 2. ASTEEN  
OPINTOJEN KESKEYTYMISEN TORJUMINEN

Palvelukokeilun muotoilu: Vapaaehtoisen mentorin tuki nuorelle

Ilmiön tarkastelua: 
Kokemustieto 
(haastattelut)

Ilmiön tarkastelua: 
Tilastotieto  

(kouluterveys-
kyselyn tulokset)

Keskeiset syyt opintojen keskeytymisen takana: 

• mielenterveyden ongelmat (mm. masennus)

• koulunkäyntiongelmat (mm. arkirytmin puute, luki- ja ym-
märtämisvaikeudet, uupumus, vastuunkannon puute)

• väärin valittu koulutusala (mm. epärealistiset käsitykset 
omista vahvuuksista/kyvyistä, opintojen sisällöstä ja tule-
vasta ammatista)

Mentorin tehtävät:

• tukea arkeen ja koulunkäyntiin

• nuoren vahvuuksien esiin tuominen

• tukea koulutusvalintojen tekemiseen

• rinnalla uuden opintopolun käynnistyessä

• kuunteleva ja kannustava luotettava aikuinen

OSALLISUUS
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TOIMINTA KÄYNNISTYY: Mentoreiden tutustumiskäynti 
koululle, nuorten kohtaaminen, yhteinen tapaaminen mento-
rin, nuoren ja vanhempien kesken, alkuhaastattelut. Mento-
risuhteen kesto on 1 vuosi (tammikuu 2018-joulukuu 2018). 
Kokeilussa mukana 7 mentoria ja 7 oppilasta.

Idean testaus: 
Työpajanuorten 
ryhmäideointi ja 

terveiset

OSALLISUUS

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja taustojen tarkistus

Koulutuksen sisältö:

• Millaista on olla nuori vuonna 2017? 

• Minä mentorina 

• Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

KOULUYHTEISTYÖ: 
Pilottikoulun valinta ja 
käytäntöjen sopiminen

OPPILAIDEN JA PERHEIDEN  
OSALLISUUS: mahdollisuu-
den tarjoaminen, oppilaiden 
sitouttaminen, vanhempien 

suostumus

OSALLISUUS

SEURANTA JA ARVIOINTI
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