YHTEISÖhautomo -hankkeen opintomatka
Vauhtia Vaasasta 12.-14.6.2013
RAPORTTI

KESKIVIIKKO 12.6.
Keskiviikko oli varattu oikeastaan kokonaan matkustamiselle. Linja-auto
lähti Oulusta klo. 15.00 ja ajoreitti oli
seuraava; Kaakkuri, Liminka, Paavola,
Vihanti, Oulainen, Ylivieska, Kokkola ja lopulta Vaasa. Matkan varrelta
nousi kyytiin yhteensä 19 opintoretkeläistä, joista kaksi toimivat myös
ohjaajiina. Linja-automatkan aikana tutustuttiin ohjelmaan,
ohjaajiin sekä opintoretken
sääntöihin.
Jokaiselta nuorelta kerättiin linja-autoon noustessa vanhempien allekirjoituksella varustettu lupalappu
(Liite 1). Vaasaan saavuttuamme majoituimme hotelli Tropiclandiaan. Majoittumisen jälkeen kertasimme
torstain ohjelmaa ja tutustuimme vielä toisiimme enemmän
hotellin aulassa erilaisten tutustumisleikkien avulla.
TORSTAI 13.6.
KULTSA JA REIMARI
Reimari on nuorille tarkoitettu tieto- ja neuvontapalvelu. Reimarin tilat
ovat auki neljänä päivänä viikossa ja

netin kysymyspalsta palvelee kellon
ympäri. Reimarilla on omat nettisivut
ja Reimarin löytää myös Facebookista ja Twitteristä. Reimarin tiloissa
on henkilökuntaa, jotka neuvovat ja
opastavat sekä
myös
tietokoneita,
joilla

joten Reimarin henkilökunnan täytyy
olla kaksikielistä. Reimarin nimi tarkoittaa meriviittaa, mikä on osuvaa,
sillä Reimarissa ohjataan nuoria oikeaan suuntaan niin harrastuksissa,
opiskelussa kuin työelämässäkin. Reimari on myös helppo lausua suomeksi sekä ruotsiksi.
Kultsa on Reimarin alakerrassa
sijaitseva nuorisotalo, jossa nuorilla
on mahdollista pelata biljardia ja
videopelejä, kuunnella musiikkia, katsoa televisiota ja ihan
vain hengailla. Rakennus on
tehty vuonna 1912 ja se on
vanha poliisitalo. Rakennus
on suojeltu kohde, joten sen
sokkeloista rakennetta ei voi
muuttaa. Rakennus on siirtynyt Vaasan nuorisotoimen
käyttöön vuonna 2003.
NUORISOVALTUUSTO

voi
olla
netissä ja
joilla voi
printata. Reimarilla on paljon maahanmuuttajille kohdistettuja palveluita, sillä lähialueella on kaksi vastaanottokeskusta. Vaasan asukkaista noin
viidennes on täysin ruotsinkielistä,
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Vaasan nuorisoasiain koordinaattori Anne-Mari Ikola esitteli
meille Vaasan nuorisovaltuustoa. Ikolan työnkuvaan kuuluu nuorisovaltuuston ohjaus ja koordinointi ja hän
toimii linkkinä päättäjien ja nuorten
välillä.
Nykyisellä konseptilla toimiva
nuorisovaltuusto on perustettu vuoden 2008 syksyllä. Vaasassa on ollut

ennenkin nuorisovaltuustoja, mutta niiden toiminta on aina hiipunut.
Nuorisovaltuustossa on tällä hetkellä
edustettuna yläkoulut, toisen asteen
oppilaitokset sekä 3. sektori ja toimintakausi kestää aina vuoden. Nuorisovaltuustossa on 25 edustajaa ja
jokaisella on henkilökohtainen varaedustaja. Edustajien tulee olla Vaasan
kaupungin asukkaita ja 13–22-vuotiaita. Kokoukset ovat aina kaksikielisiä ja tällä hetkellä nuorisovaltuuston
puheenjohtaja tulkkaa kokouksissa.
Vaasassa on yhteensä 12 lautakuntaa, joista kuudessa nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston jäseniä on edustamassa myös kaikissa niissä kaupungin työryhmissä, joissa läsnäolon
nuorisovaltuusto katsoo tarpeelliseksi.
Nuorisovaltuuston tavoitteina on
oman kunnan alueella vaikuttaminen
ja palveluiden parantaminen. Paikallisliikennettä on kehitetty jo viiden
vuoden ajan. Kuluvan vuoden päätavoite on seutuyhteistyö ja sen tiimoilta on järjestetty kolmepäiväinen
kansalaisraati nuorille, jonka tuloksena on lähetetty julkilausuma lautakuntiin ja valtuustoihin. Julkilausuma
on laaja, sen 11 osa-alueeseen kuuluu
mm. luonto, kaavoitus, kuntaliitokset
ja palvelut.

Nuorisovaltuusto järjestää myös
erilaisia tapahtumia kuten diskoja.
Diskot ovat alueen nuorten suosiossa ja kävijämäärä vaihtelee 350-400
osallistujan välillä. Vaasan nuorisotoimella on paljon erilaisia tiloja
käytettävissä, joista isoimpaan tilaan
mahtuu noin 300 henkilöä. Heillä oli
käytössään hyvä tila live-esiintymisiä varten, Club 25, mutta se paloi.
Kaupungin valtuusto harkitsee nyt
uusien esiintymistilojen rakentamista
Rokkikoulun yhteyteen.
ROKKIKOULU
Rokkikoulu on toiminut Vaasassa jo
10 vuotta. Rokkikouluun tulemisen
kynnys on tehty mahdollisimman
matalaksi. Sinun ei tarvitse osata soittaa mitään eikä tarvitse edes omistaa
mitään soitinta. Ainut vaatimus Rokkikouluun pyrkijälle on olla vaasalainen.
Rokkikoulussa käy noin 100
opiskelijaa viikossa. Koulussa harjoittelee tällä hetkellä 13 bändiä ja useita
yksityistunneilla kävijöitä. Lukukausimaksut ovat todella halpoja, vain
7€/lukukausi bändeille ja 33€/15
yksityistuntia.
Aloittaville bändeille löytyy treenitiloista kaikki tarvittavat välineet.
Aluksi bändit treenaavat valmiita
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kappaleita, mutta kunhan kokemusta ja uskallusta löytyy, kannustetaan
bändejä omien kappaleiden tekoon.
Jokaisella aloittavalla bändillä on ensimmäinen keikka 3 kuukauden harjoittelun jälkeen joko Rokkikoulun
kevät- tai joulupäätösesityksissä.
Rokkikoulun tiloista löytyy myös
äänitysstudio, missä oppilaat pääsevät harjoittelemaan äänittämistä. Jokaiselle bändille tehdään yksi demo
vuodessa. Äänitysstudiossa on hienot
ja kalliit laitteet, joista esimerkiksi
mikseripöytä on saatu lahjoituksena
Suomen YLE Vaasalta.
Rokkikoulun
rakennuksessa
RockWerstaassa on 20 treenikämppää, joissa soittaa yhteensä noin 80
bändiä. Treeniaika on klo 10-22, joten treenikämpistä kuuluu musisointia aamusta iltaan.
SKEITTIHALLI
Skeittihalli sijaitsee Huutoniemellä
nuorisotalo Sun Housen läheisyydessä. Hallin käyttö on kaikille ilmaista.
Skeittihalli on kunnostettu vuonna
2005 vanhasta urheiluhallista nykyiseen käyttötarkoitukseensa. Skeittirampit yms. rakenteet on ostettu
Helsingistä. Skeittihallin toimintaa
pyörittää Vaasan nuorisotoimen kaut-

polvien ja kyynärpäiden ruhjeet sekä
nilkkojen nyrjäytykset.
Skeittihallilta voi vuokrata ainoastaan kypäriä, muuten harrastajilla täytyy olla omat välineet matkassa.
Hallin valvoja Tomi on harrastanut
skeittausta jo kauan. Valvomisen
ohella hän myös opettaa pyydettäessä aloitteleville skeittaajille harrastuksen saloja.
RISTIKKA
Ristikka on yksi Vaasan seitsemästä nuorisotalosta ja se sijaitsee Ristinummen terveysaseman vieressä.
Ristikan yläkerrassa toimii päiväkoti
ja päiväkodilla ja nuorisotalolla on
yhteinen parvi.
Yhdessä olemisen ja tekemisen
ohessa Ristikassa on mahdollisuus
saada nuoriso-ohjaajilta neuvoja ja
tukea ongelmien ratkaisussa. Ristikassa on iso liikunta sali, jossa voi
pelata esimerkiksi sählyä, koripalloa
tai pingistä. Salissa järjestetään erilaisia tapahtumia kuten nuorten diskoja. Nuorisotalolla voi pelata myös
Nintendo Wiitä, Singstaria ja muita
videopelejä sekä erilaisia lautapelejä. Lisäksi Ristikassa on käytettävissä
kaksi tietokonetta nettiyhteyksineen.
Jokaviikkoiseen toimintaamme
kuuluvat biljardi-, sulkapallo- ja pingisturnaukset, kokkikerhot, erilaiset
askartelut sekä tietovisat. Ristikkaan voi tulla tapaamaan kavereita,
käymään kahvilla tai vain lukemaan
lehtiä, joko yksin tai kavereiden
kanssa, eikä velvollisuuksia järjestettyyn toimintaan osallistumiseen ole.
Nuorisotilatoiminta on tarkoitettu
13–17-vuotiaille.
ALKULAN TILA

ta yksi palkattu henkilö sekä Vaasan
skeitti ry.
Skeittihallissa on omat vuorot
eri-ikäisille ja eri välineillä temppuileville. Potkulaudat on sallittu maanantaisin. tiistaisin ja keskiviikkoisin
nuorempien vuorolla. Skeittihallilla
järjestetään myös erilaisia kilpailuja.

Turvallisuuden
takaamiseksi
alle 15-vuotiaiden vuoroilla kypärän
käyttö pakollinen, mutta myös yli
15-vuotiaille suositellaan kypärän
käyttöä. Skeittihallilta löytyy ensiaputarvikkeita, mutta isompia haavereita sattuu harvoin. Yleisimpiä ovat
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Alkulan tila toimii Vaasan 4H-yhdistyksen toimistona ja toimitilana. Alkulan yläkerta vuokrattu asuinkäyttöön.
Alkulan tila on yksi harvoista Vaasan
isosta palosta selvinneistä rakennuksista sillä alueella.
Alkulassa asuttiin 1970-luvulle
saakka, mutta yli kymmenen vuoden
hiljaiselon aikana rakennus pääsi ränsistymään. 1990-luvun alkupuolella

Alkulan tila kunnostettiin ja nykyisin
Alkulan omistaa Vaasan kaupunki.
Alkulan tilalla järjestetään vuosittain mm. Pääsiäiskokko-tapahtuma
ja syksyllä Kotieläinpäivä. Tilalla järjestetään kerhotoimintaa 1-6 luokkalaisille. Kerhot kokoontuvat yleensä
kerran viikossa. Tilalla voi vierailla
kesäaikaan klo 9-21. Kesäisin tilalla
on lampaita, kanoja ja kaneja. Tilalla
vierailu on ilmaista.
Alkulan tilalla työskentelee vuosittain noin 15 tukityöllistettyä. Työntekijät hoitavat ulkoalueita, toimivat
kerho-ohjaajina, pitävät kesäkahvilaa
ja hoitavat eläimiä. Alkulan tilalla on

viljelypalstoja, joita lapset voivat viljellä ilmaiseksi.
PERJANTAI 14.6
Perjantai alkoi aamupalalla ja huoneiden luovutuksella. Linja-auto starttasi
hotellin pihalta klo. 10.00 ja kotimatka alkoi. Paluumatkalla keskusteltiin
siitä mitä nuoret olivat saaneet irti
vierailukohteista ja mitä juttuja voi
viedä mukanaan oman nuorisovaltuuston/nuorisotoimen/4H-yhdistyksen toimintaan.
Reissusta kerättiin myös palautetta ja kysely toteutettiin palautelomakkeilla linja-autossa paluumatkal-

Kohde

Kuljetukset

Majoitus

Ruokailut

Keskiarvo

4,58

4,63

4,21

Nuorisovaltuusto
4,58
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la. Kyselyn vastausprosentti oli täydet
100%. Suosituimmiksi kohteiksi valittiin Rokkikoulu (74%), Nuorisovaltuusto/Kultsa (16%), Skeittihalli (5%)
ja Ristikka (5%).
Palautelomakkeessa arvostelun
kohteet pisteytettiin asteikolla 5-1.
Alla on yhteenveto kohteiden pisteytyksistä. Liitteenä mallikappale palautelomakkeesta (Liite 2.)

Ristikka
4,42

Skeittihalli Rokkikoulu
4,11

4,79
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Porukka oli hyvä käytöksistä
ja ystävällistä . Iso kiitos kaikille reissusta!”
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Tosi kivaa oli , lisää tämmöisiä reissuja!”

”

”

”
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Reissu toteutunut hyvin ,
huono sää ei haitannut.”
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Osalla porukkaa oli
toisena iltana kauhea
nälkä .”

Hyvä majoituspaikka, oli
kiva uida!”

Nuoret, huumorintajuiset ja mukavat
ohjaajat. Olisi voinut olla lisää tutustumista muihin retkeläisiin , muuten mukava reissu. Tämmöisiä lisää!”

Olisi ollut hyvä jos kuljetusreitti
olisi mennyt meidänkin kaupungista”
Reissu oli tosi kiva, sain paljon
uusia kavereita.”

”
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Tervetuloa opintomatkalle tutustumaan Vaasan nuorisotoimintaan.
Opintomatka alkaa keskiviikkona 12.6 ja matkustamme Vaasaan linja-autolla.
Majoittuminen tapahtuu Vaasan Rantasipi Tropiclandiassa. Yhteisöhautomo-hanke
kustantaa osallistujille majoituksen, kuljetukset sekä vierailukohteissa käynnin.
Majoitukseen kuuluu aamupalat torstaina ja perjantaina. Myös vierailukohteissa olevat
välipalat ja kahvit kustantaa hanke. Varaathan kuitenkin mukaan rahaa keskiviikon ja
torstain lounaaseen ja iltapalaan sekä perjantain paluumatkan ruokailuihin. Torstaina
on myös mahdollisuus käydä ostoksilla, joten mikäli haluat, varaa mukaan myös rahaa
matkamuistoihin. Paluumatka alkaa perjantaina 14.6 klo. 12.00.
Vakuutukset
Otathan huomioon, että emme ole hankkineet erillistä vakuutusta osallistujille. Emme näin
ollen vastaa matkan aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista. Tarkista
matkavakuutuksesi omasta vakuutusyhtiöstäsi ennen lähtöä. Kuljetusliikkeen puolesta
matkatavarat on vakuutettu linja-automatkan aikana.
Säännöt
Opintomatkalla on noudatettava ohjaajien asettamia sääntöjä. Kaikki opintoretken ohjaajat
esitellään menomatkalla. Opintomatkan aikana on kaikkien päihdyttävien aineiden käyttö
ja hallussapito ehdottomasti kiellettyä. Toinen ehdoton sääntö on se, ettei yksin ja ohjaajan
tietämättä saa poistua majoituspaikasta tai vierailukohteista. Mikäli näitä sääntöjä rikotaan,
ohjaajat ottavat yhteyttä huoltajiin sekä heillä on oikeus lähettää sääntöjen rikkoja
omakustanteisesti takaisin kotiin.
TÄMÄ TULEE OLLA TÄYTETTYNÄ JA MUKANA LINJA-AUTOON NOUSTESSA!
OSALLISTUJAN NIMI
HUOLTAJAN NIMI
HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOT
Osallistujalla on huoltajan lupa osallistua opintomatkalle Vaasaan 12.-14.6.2013
Matkalla otettuja valokuvia saa käyttää matkaraportissa sekä Internet- ja lehtijulkaisuissa.
HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS

VAUHTIA VAASASTA! 12.-14.6.2013

Kohde



PALAUTELOMAKE
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Linja-autokuljetukset
Majoitus
Ruokailut
Nuorisovaltuuston esittely
Nuorisotalo SunHouse
Skeittihalli
Rokkikoulu
Mielenkiintoisin kohde
Mistä sait tiedon Vaasan opintomatkasta? Saitko tarpeeksi tietoa
ennen matkaa ja matkan aikana?

Vapaa sana

