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Nuorten arvioita  

Lahden eteläisen  

alueen nuorisopalveluista  
 

Arviointiin osallistui syyskuussa 2014 

yhteensä 50 nuorta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nuoret aloittivat arvioinnin pohtimalla tyytyväisyyttään ja 

perustelemalla, mikseivät ole tai miksi ovat tyytyväisiä 

nuorisotyön palveluihin eteläisellä alueella. Esille sai ottaa 

mitä vain näkökulmia palveluista ja niiden käytöstä. 

Keskustelun etenemisessä luotettiin tarkoituksellisesti 

keskinäisen dialogin voimaan, eikä ennalta mietittyä 

kysymyslistaa käytetty. 

 

Oletko tyytyväinen eteläisen alueen 

nuorisotyön palveluihin?  
 

(Esimerkiksi ryhmässä 3 kaikki olivat tyytyväisiä, mutta 

ryhmässä 6 kukaan ei ollut tyytyväinen.) 

 

Kyllä 

 
- Pyöräillään (Ryhmä 2) 

- Kaupassa käyminen (Ryhmä 2) 

- Ostetaan Megistä (Ryhmä 2) 

- Nuoret saa harrastaa kaikkea: korista, fudista, 

säbää (Ryhmä 3) 

- Profiilissa voi käydä (Ryhmä 3) 

- Kaverit ja pyöräily (Ryhmä 3) 

- Pleikkaa ja kännykkää (Ryhmä 3) 

- Ulkona potkulautailla ja olla perheen kanssa 

yhdessä (Ryhmä 3) 

- Pelata Ilona-puistossa (Ryhmä 3) 

- Leikkarissa voi leikkiä kavereiden kanssa 

(Liipola) (Ryhmä 3) 

- Turvallista (Ryhmä 4) 

- Paljon hengailupaikkoja, esim. Trio, Kasisali, 

eteläisellä alueella Nuokku on se juttu 

(Ryhmä 4) 

- Pihalla on kiva olla (Ryhmä  5) 

- Alueella on paljon erilaisia paikkoja, joissa voi 

olla (Ryhmä 5) 

- Toimelassa ja Profiilissa on siistit paikat 

(Ryhmä 5) 

 • Ryhmä 1 (Perhepuistossa kokoontuneet 

kolme 13–15-vuotiasta tyttöä) 

 

 • Ryhmä 2 (Perhepuistossa kokoontuneet viisi 

12–15-vuotiasta poikaa) 

 

 • Ryhmä 3 (Profiilissa kokoontuneet yhdeksän 

4–6-luokkalaista tyttöä ja poikaa) 

 

 • Ryhmä 4 (Profiilissa kokoontuneet yhdeksän 

13–17-vuotiaat tyttöä ja poikaa) 

 

 • Ryhmä 5 (Toimelassa kokoontuneet kuusi 

nelosluokkalaista tyttöä ja poikaa) 

 

 • Ryhmä 6 (Launeen seurakuntatalolla 

kokoontuneet viisi 16-vuotiasta tyttöä ja 

poikaa) 

 

 • Ryhmä 7 (Launeen ja Salinkallion yläkoulun 

15 edustajaa, kaksi 6. luokalta, 13 luokilta 

7–9. Asuinaluekohtaisesti: Liipolasta: 3, 

Saksalasta: 1, Paavolasta: 1, Patomäestä: 3, 

Renkomäestä ja lähiseudulta: 7. 

10 oppilaskunnan hallituksista, yksi 

nuorisovaltuustosta ja viisi kouluilta. 
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- Profiilissa yhteiset toiminnat (Ryhmä 6) 

- Paljon ulkoaktiviteetteja (Ryhmä 6) 

- Koska nuorisotyöntekijät eivät vittuile 

(Ryhmä 7) 

 

Ei 

 
- Enemmän urheilullista toimintaa, esim. 

cheerleading (Ryhmä 1) 

- Täällä pitäisi olla huvipuisto. (Ryhmä 1) 

- Koulukiusaajat (Instagramissa) (Ryhmä 3) 

- Ei turvallista, liikaa juoppoja, pöllitään liikaa 

pyöriä (Ryhmä 4) 

- Liipolassa ei ole nuorille tarpeeksi toimintaa 

(Ryhmä 4) 

- Kerrostalossa juopot ja puukolla uhataan 

(Ryhmä 4) 

- Halutaan ”vanhemmille nuorille” 

tarkoitettuja tapahtumia esim. Launeelle 

(Ryhmä 4) 

- Laavulla aukaisematon kaljatölkki (Ryhmä 5) 

- Salen edessä on känniläisiä, eivät ole pahoja, 

antavat pulloja (Ryhmä 3) 

- Koiran jätökset haisevat (Ryhmä 3) 

- Autot haittaavat kävelijöitä Sokeritopantiellä 

ja yhdellä muullakin tiellä (Ryhmä 3) 

- Vähemmän hometta ja homekouluja 

(Liipolaan) 
- Ei luonnollista hengailupaikkaa, pitäisi olla 

sisällä/ilmaista ruokaa. (Ryhmä 6)
 

- Viikonloppuna ei mikään auki, tilat auki 

väärään aikaan (Ryhmä 6) 

- Ulkojutut huonossa kunnossa (esim. 

perhepuistossa) (Ryhmä 6) 

- Kaupat lähellä (Ryhmä 6) 

- Liipolassa on liikaa juoppoja ja ryöstöjä 

(Ryhmä 7) 

- Ei hyviä skeittipuistoja, tarvitaan Patariin ja 

Launeelle (Ryhmä 7) 

- Ei tarpeeksi tapahtumia (Ryhmä 7) 

- Enemmän toimintaa yläasteikäisille  

(Ryhmä 7) 

- Skeittiparkki Liipolaan (Ryhmä 7) 

- Skeittihalli (Ryhmä 7) 

- Toimela on vain pienille. Yläastelaisille 

tarvitaan parempaa toimintaa. (Ryhmä 7) 

- Puistoja oleilupaikaksi (Ryhmä 7) 

- Profiilin tapahtumilla isompi mainostus 

(Ryhmä 7) 

 

 

Mitä kehitettävää on koko alueella? 
 
- Isompi ja leveämpi skeittiparkki (Ryhmä 1) 

- Huvipuisto pitää toteuttaa (Ryhmä 1) 

- Kaksi korikeinua perhepuistoon (Ryhmä 1) 

- Parkeille katto pään päälle (Ryhmä 1) 

- Enemmän pistorasioita ulos (Ryhmä 1) 

(”skeittiparkissa oli yksi, mutta sekin on nyt 

poistettu käytöstä”) 

- Enemmän laitteita Perkkaan (Ryhmä 2) 

- Isommat ja paremmat parkit (Ryhmä 2) 

- Parkkien päälle suojakatto, ettei sade haittaa 

(Ryhmä 2) 

- Paintball 2 (Ryhmä 3) 

- Ilmainen huvipuisto (Ryhmä 3) 

- Kiipeilypuisto (Ryhmä 3) 

- Urheilupuisto (kaikkia lajeja) (Ryhmä 3) 

- 14–17-vuotiaille tapahtumia Launeelle eli 

perhepuiston alueelle/lähistölle (Ryhmä 4) 

- Nuorille toimintaa Liipolaan (Ryhmä 4)  

- Uusi monitoimitalo olisi tärkeää olla käytössä 

myös iltaisin  
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- Koululaisilta kysyttiin viime vuonna 

toivomuksia monitoimitalon suunnitelmiin, 

mutta mikään ei mennyt läpi. 

- Varastajat (Ryhmä 4) 

- Nuorten vesipuisto (Ryhmä 5) 

- Leffareissu (Ryhmä 5) 

- Putkiliukumäkiä kouluille (Ryhmä 5) 

- Paikkojen korjausta ja siivousta (Perhepuisto) 

(Ryhmä 5) 

- Ulkovälineet (Ryhmä 6) 

- Kiusaamiseen puuttuminen (Ryhmä 3) 

Ketkä kiusaavat (Ryhmä 3) 

 - Sisko 

 - Yläluokkalaiset haukkuvat 

 - Perhepuistossa aina joku paikka, jossa on iso 

porukka 8–9-luokkalaisia, jotka ovat joka 

paikan haltijoita 

 - Liipolan kirjastossa kommentoivat 

”vauvamaisista kirjoista” 

 - Vanhat luokkalaiset 

 - Kun liikutaan, tulee huutelua 

 

 

Perhepuisto (”Perkka”) 
Kyllä 

 

- Temppuillaan perhepuistossa (Ryhmä 2) 

- Perhepuiston ja skeittiparkin tapahtumat 

(Ryhmä 4) 

- Perhepuistossa ollaan mökkien katoilla ja 

liukumäessä kirkkistä, keinussa hippaa 

toimintapäivissä (Ryhmä 5) 

- Oli hyvä, että perhepuisto toi vesiautomaatin 

(joskaan sitä ei enää ole) (Ryhmä 7) 

 

 

 

 

Ei 

 
- Pitäisi olla enemmän toimintaa nuorille 

(Ryhmä 1) 

- Ilmaista ruokaa (Ryhmä 1) 

- Enemmän ja paremmat parkit (Ryhmä 2) 

- Enemmän laitteita Perkkaan (Ryhmä 2) 

- Sotkemista, sotkettuja paikkoja, esimerkiksi 

perhepuistossa (spraymaalia seinissä, pissaa 

liukumäessä) (Ryhmä 5) 

- Huutelua, perhepuistossa isot huutelee 

(Ryhmä 5) 

- Perhepuistossa kun jonottaa kori- tai 

pesäkeinuun ja joku isompi vie vuoron 

(Ryhmä 5) 

- Periksessä huonot oltavat, ei suojaa, jäädyt 

tai paikat huonossa kunnossa (Ryhmä 6) 

- Perhepuiston palveluihin ei olla tyytyväisiä, 

koska työntekijät ovat ärtyisiä, kun tulee 

ääntä leikittäessä hippaa, nuoremmat 

mukamas pelkää. (Ryhmä 7) 

- Toimintakaudella ei viitsi mennä puistoon 

päivisin (voi tulla palautetta). Puiston pitäisi 

olla kaikille lapsille, mutta ei ole. Pyritään 

juoksentelemaan poissa tieltä. (Ryhmä 7) 

- Nuorilta kysyttiin, että miten, kun 4–6-

luokkalaiset sanoivat, että isommat kiusaa 

puistossa. Nuorten mukaan on esim. mailalla 

tai muulla välineellä uhittelevia tiettyjä 

nuoria, jotka yleensä pyörivät Perhepuistossa 

(nuoret mainitsevat nämä toiset nuoret 

nimeltä) ja toteavat näiden nuorten 

uhittelevan myös heitä milloin mistäkin 

syystä ja toteavat silloin väistyvänsä. Nuoret 

mainitsevat tässä yhteydessä myös sinivuokot 

eli poliisit. (Ryhmä 7) 
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Profiili (”Nuokku”) 
Kyllä 
 

- Sinne voi mennä, jos ei ole tekemistä  

(Ryhmä 1) 

- Siellä saa ruokaa (Ryhmä 1) 

- Ilmainen safka (Ryhmä 2) 

- Biljardihuone (Ryhmä 2) 

- Diskohuone (Ryhmä 2) 

- Keksii kivaa tekemistä nuorille (Ryhmä 2) 

- Hyvät tilat (Ryhmä 2) 

- Profiilissa ohjelmaa (vaikka Koira haudattuna) 

(Ryhmä 3) 

- Paljon toimintaa Profiilissa joka viikko  

(Ryhmä 4) 

- Voi käydä kitskassa (Profiililla on kioski) 

(Ryhmä 5) 

- Tekemistä: diskohuone, ulkovälineitä  

(Ryhmä 5) 

- Ei oo isompia, kivaa kun isommat eivät 

päässeet sählyturnaukseen (Ryhmä 5) 

- Hyvä, että nappuloiden ilta on erikseen 

(Ryhmä 5) 

- Yksi isoista tyypeistä on kiva (Ryhmä 5) 

 

 

Toimela 
Kyllä 
- Toimelaan ollaan tyytyväisiä (Ryhmä 4) 

- Tietokoneet (Ryhmä 5) 

- Sählynpeluuseen on iso tila (Ryhmä 5) 

- Aikuiset tekee kaikkea mukana, pelaa sählyä 

yms., kotona ei kukaan tee mitään meidän 

kanssa (Ryhmä 5) 

 

 

 

Ei 
- On isoja. Kiroilee, huutelee, kovistelee, 

raivostuu helposti ja sitä helposti säikähtää 

(Ryhmä 5) 

- Isot pelaa täysillä (kun kysyttiin, että eikö 

niitä vastaan voi pelata) (Ryhmä 5) 

- Isot tulevat huutelemaan ”haloo” sun muuta 

puhelimeen kesken, kun puhut jonkun 

kanssa, vaikka äidin. (Ryhmä 5) 

- Tietokoneissa ”tyhmä ½ tuntia” -aikarajoitus, 

pitäisi olla tunti tai kaksi. (Ryhmä 5) 

- Ei saa riittävästi karkkia (Ryhmä 5) 

 

Launeen seurakunta  
(Ryhmä 6) 
 

Kyllä 
- Monipuolinen toiminta  

- Yhteisöllisyys 

- Pystytään itse vaikuttamaan juttuihin, 

esimerkiksi poikien ilta 

- Ilmainen ruoka, tosin ei aina 

- Leirit kivoja 

 

Ei 

- Tilat tällä hetkellä liian ahtaat 

- Penkit ovat liian pienet nuorisolle 

- Iltoja voisi olla enemmän, esimerkiksi kaksi 

kertaa viikossa 

- Leireillä liian pitkä vapaa-ajat, esimerkiksi 2 

tuntia putkeen 

- Useammin leirejä 

- Paskat nettisivut (niitä ei edes ole) 
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Mitä kehitettävää? 
- Nettisivut 

- Tilat 

 

 

Renkomäki  
(Ryhmä 7: oli renkomäkeläisten nuorten 

oma ryhmä) 
 

- Ryhmästä yksi oli tyytyväinen: siellä on kaikki, 

mitä tarvitaan, 6 nuorta ei ole tyytyväisiä 

- Renksussa ei ole mitään tapahtumaa! 

- ”Nuorisotalo”, josta kukaan ei tiedä mitään. 

- Kehitettävää: Renksuun ”urheilukeskus”, 

jossa uimahalli, skeittirampit, tennis- ja 

sulkkiskentät yms. 

- Voisi olla tekemistä myös isommille.  

- Kirjastossa enemmän valikoimaa.  

- Kauppakeskus Renksuun.  

 

 

Kirjastot  
(Ryhmä 7: kysyttiin erikseen kirjastoista) 

 
- Olemme tyytyväisiä. Liipolan kirjaston palvelu 

on kohtalaisen hyvä. Liipolan kirjastossa on 

ahtaat tilat. Liipolan kirjastoon pitäisi hankkia 

pelikonsolit.  

- Kehittämisehdotus: Liipolan kirjastoon 

enemmän aikaa tietokoneelle. 15 minuutia ei 

riitä esimerkiksi opon läksyn tekemiseen. 
Keskustelussa kävi ilmi, että kaupungin muissa 

kirjastoissa aika on esim. ½-1 tuntia, riippuen siitä 

 kuinka pitkän ajan haluaa varata.

- Launeen kirjasto: tarpeeksi kirjoja, hyvä 

tietopalvelu, siellä saa rauhaa (ehkä liikaa).  

- Launeen kirjasto: Kirjastoissa ei tule käytyä. 

Kirjastossa käydään koulutyön takia  

- Kehittämisehdotukset: nykynuorille 

paremmat jutut, Launeen kirjasto hieman 

turha, se voitaisiin purkaa, ei oo nuorten 

paikka. 

- Renkomäen kirjasto: yksi on tyytyväinen 

alueen kirjastoautoon. Kuusi muuta vastaajaa 

eivät ole tyytyväisiä: halutaan valikoimaa 

lisää ja kiinnostavia tapahtumia. 

 

 

Mitä kehitettävää Toimelaan?  
(Ryhmä 5) 

 

- Minecraft-peli ja ohjaimia 4  

- Kerhoja (vaikka sählykerho)  

- Pienille oma aika (ensin pienemmät, sitten 

isommat, vaikka 1–4 lk, 5–6 lk ja sitten 

isommat)  

- Enemmän koneita  

- Rauhallinen huone  

 

 

Oletteko tyytyväisiä nuorten jutuista 

tiedottamiseen?  
(Ryhmät 1, 2 ja 4) 
 

Kyllä, tietoa saa: 

 
- Kertovat koulussa  

- Koulussa, käytävillä, luokissa 

- Facebookista näkee hyvin tiedotteet 

- Kavereilta saa tiedon 

- Instagramista 

- Nuorisotalolta 
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- Lehdissä 

- Starttivihko 

- Tekstiviesti 

- VP (VP= Nuokun vuoropuheluhetki), nuokulla 

tiedottaminen 

- Nuokulla käyvät kaverit kertovat 

 

 

Ei, tietoa ei saa:  

(Ryhmät 1, 2 ja 4) 

 
- Askista 

- Kikistä 

- Ravintoloissa 

- Ulkomailla 

- Ei niistä kuule mitään 

- Kaikki ei ole Facebookissa 

- Facebookissa on liikaa muita juttuja, hukkuu 

muiden viestien joukkoon, viestejä tulee niin 

paljon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten tiedotusta voisi kehittää?  
(Ryhmät 1, 2 ja 4) 

 

- Lukisi lehdessä 

- Ilmoitusseinä 

- Starttivihko 

- Yönuokusta ei tiedoteta 

- Lasten ja nuorten messut esimerkkinä siitä, 

että vain koululaiset tietävät niistä → illalla ei 

käynyt melkein ketään. Sama homma on 

urheilumessujen kanssa. 

- Koulun keskusradion kautta 

- Ilmaiseksi postissa 

 

 

Mitä kautta saa tietoa?  

(Ryhmä 3) 

- Lappuja, kylttejä 

- Telkkarista  

- Koulusta pihalta ja luokasta (aikuiset käyvät 

kertomassa) 

- Netistä 

- Kavereilta 

- Vanhemmilta 

- Facebookista 

- Netistä nuokun sivulta 
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Aikuisten arvioita  

Lahden eteläisen  

alueen nuorisopalveluista  
 

 

Arviointiin osallistui 13 Lahden 

eteläisen alueen nuorisotyön 

edustajaa ja asioiden päättämiseen 

osallistuvaa tahoa.  

 
 
 

Kerätty 26.9.2014. Kooste on tehty 14.10.2013.  

 

Aikuisarvioijat aloittivat pohtimalla tyytyväisyyttään ja 

perustelemalla, mikseivät he ole tai miksi ovat tyytyväisiä 

nuorisotyön palveluihin eteläisellä alueella. Esille sai ottaa 

mitä vain näkökulmia palveluista ja niiden käytöstä. 

Keskustelun etenemisessä luotettiin tarkoituksellisesti 

keskinäisen dialogin voimaan, eikä ennalta mietittyä 

kysymyslistaa käytetty. 

 

 

Oletko tyytyväinen eteläisen alueen 

nuorisotyön/vapaa-ajan palveluihin?  
(11 on tyytyväinen, 2 ei ole) 

 

Kyllä 

 
- Kaupungin nuorisopalveluiden näkökulmasta 

tilanne hyvä: on tila, henkilökuntaa. 

Tiedostetaan Liipolan ja Renkomäen tilanne. 

- Toimela 

- Koulunuorisotyöntekijä 

- Profiili, nuorisopalveluiden toimijoiden lisäksi 

muitakin, käyttöaste hyvä 

- Koulun/Launeen alue hyvin hoidossa 

- Eteläisen alueen kokonaistilanne hyvä 

nykytilanteessa (talous) 

- Nuorisopalvelut tarjoavat palveluja kaikille 

(alue tosin laaja – välimatkat) 

- Lautakunnan näkökulmasta eteläisen alueen 

tarpeet ovat olleet esillä ja huomioitu 

- Profiilissa joka päivä alueen nuoria + 

jalkautuminen muuallekin (henkilökunta) 

- Useita toimijoita 

- Ulkoilu- ja liikuntapaikat kunnossa 

- Resursseihin nähden hyvät palvelut 

- Hammashoidon lähipalvelut kunnossa 

- Kirjastopalvelut kunnossa 

 

 

Ei 
 

- Liipolassa ja Renkomäessä ei ole tiloja 

- Lapset halutaan pitää omalla alueella 

(Renkomäen lasten vanhempien näkökulma) 

- Lapset ja nuoret pyörivät iltaisin myöhään 

ulkona ilman tekemistä 

- Aina on parannettavaa 

- Liipolan tilanne huolettaa 

- Nuoret vähän esillä yleisesti lautakunnassa 

(perusopetus ja varhaiskasvatus kylläkin) 

- Toimelan jatko/monitoimitalon tulevaisuus 

huolettaa 

- Ovatko resurssit riittävät? 

- Laaja alue 

- Syksyn alussa nuoret mukana, syksyn mittaan 

jäävät pois: millä motivoidaan jatkamaan? 
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Oletko tyytyväinen 

nuorisotyön/vapaa-ajan palveluihin 

Renkomäessä?  
 

(1 on tyytyväinen, 10 ei ole, 3 kpl sekä-että) 

 

Kyllä 
 

- Lapset pysyvät kotona vanhempiensa 

valvonnassa 

- Liikunta-, urheilu- ja kirjastopalvelut 

kunnossa 

- Vanhemmat kuljettavat kauemmaksikin - 

vuorotellen 

 

 

Ei 
 

- Ei ole tilaa 

- Murkkuikäisille paikka 

- Tarvetta nuorten tilalle on 

- Nuorisopalveluiden kohderyhmä alkaa 

nelosluokkalaisista ja on kaukana 

- Tarvitsisi henkilöitä toimimaan 

- Lapset haluaisivat oman hengailupaikan → 

lupa kokoontua esimerkiksi kirjastoon 

- Julkisen liikenteen kehittäminen (esim. 

nuorisolippu) 

- Ainakin 10 vuotta ollut kuuma peruna. 

Renkomäkitaloa ei ole saatu toimimaan. Ei 

tarpeeksi tekijöitä, eikä kävijöitä. 

- Seurakunnan toiminnassa vähän 

renkomäkeläisiä alueen ulkopuolella. 

Renkomäessä järjestettävissä toiminnoissa 

paljon osallistujia ja myös vanhemmat 

mukana, lapsia, ei niinkään nuoria. 

- Yläkoululaiset eivät enää käy kirjastossa 

- Ei ole tietoa Renkomäen palveluista 
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Nuoret lähipalveluja 

arvioimassa Lahden 

eteläisellä alueella 

Keskustelutilaisuus Launeen 

koululla 26.9.2014 

 

Nuoria keskustelutilaisuuspäivänä edustivat 

Launeen ja Salinkallion koulujen yhteensä 

15 nuorta, joista kaksi edusti 6.-luokkalaisia 

ja loput olivat luokka-asteilta 7–9. Nuorista 

yksi edusti samalla nuvaa, oppilaskuntien 

hallituksia edusti yhteensä 10 nuorta. Lisäksi 

nuoria oli osallistunut palvelujen arviointiin 

jo aiempina päivinä. Yhteensä palvelujen 

 arviointiin osallistui 50 nuorta.

 

Nuorisotyön toimijoita ja päättäjiä edustivat 

tilaisuudessa seuraavat tahot: 
 

• Etelän aluepäiväkodin johtaja, 

hyvinvointiryhmän pj (Liipolan päiväkoti) 

 Päivi Kulmala

• Liipolan asuinaluehanke, 

projektikoordinaattori Johanna Järvelä 

• Liipolan asuinaluehanke, projektityöntekijä 

(Toimela)  Aleksandr Korolev

• Sivistyslautakunnan jäsen Sami Metsäranta 

(vihr.) 

• Launeen seurakunta, nuorisotyönohjaaja 

 Janne Konttinen

 Liipolan koulun ohjaava opettaja • Eero 

Luukkanen 

 Aluerehtori (rehtori Launeen koulu), • Esko 

Taipale 

• Lahden nuorisopalvelut, alueellisten 

nuorisopalveluiden päällikkö  Helena Unelius

• Lahden nuorisopalvelut, hallinto, 

toimintayksikön päällikkö  Virpi Rantanen

• Lahden nuorisopalvelut, Nuorisotalo Profiili, 

nuorisonohjaaja  Toni Ovaskainen

• Lahden nuorisopalvelut, Nuorisotalo Profiili, 

nuorisonohjaaja  Maarit Taipalinen

• Lahden nuorisopalvelut, 

koulunuorisotyöntekijä (Launeen ja 

Salinkallion koulut)  Pekka Pusa

 Renkomäen kirjasto, mediaohjaaja • Katja 

Niemi 

• Lahden nuorisopalvelut, osallisuuden ja 

kansalaistoiminnan yksikkö, Sari Immonen  

 Launeen koulu, terveydenhoitaja • Katriina 

Kilponen 

• Sokeritopan hammashoitola, suuhygienisti 

 Riitta Vilén

 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustiimistä 

keskustelunvetäjänä toimi ja Anu Gretschel 

kirjurina oli . Keskustelutilaisuus Tanja Hakoluoto

järjestettiin osana tutkimushanketta Nuorisotyön 

 tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen

 

Paikalla tilaisuudessa olivat myös Etelä-Suomen 

Sanomien toimittaja ja valokuvaaja. 
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Nuorten ja alueen 

toimijoiden ja asioista 

päättävien tahojen välinen 

keskustelu 
 

 

Vesi- ja huvipuistot 

Nuorten puheenvuoro esitettiin tilaisuudessa 

videolla 

Mä haluaisin vesipuiston tänne Liipolaan, 

että tääl olis muutakin tekimistä, kuin olla 

kaikissa puistoissa. Mä haluaisin siks tänne 

vesipuiston, että tääl olis jotakin muuta 

tekemistä. Mä haluaisin siks tänne 

vesipuiston, kun täällä ei oo mitään 

huvipuistoi, ois tekemistä jotain.  

(Ryhmä 5) 

Meidän mielestä Lahteen pitäisi tulla 

huvipuisto. Perhepuiston tilalle tulisi 

huvipuisto ja perhepuisto lähtisi johonkin 

muualle. Ja jos Lahteen tulisi huvipuisto, ei 

tarvitsis lähteä kauas Lahesta, että pääsisi 

huvipuistoon.  

(Ryhmä 1/video) 

Me haluttais ilmainen huvipuisto, sen takia, 

että siellä olis jotakin tekemistä, ja siellä 

sais kaikki ilmaseksi, siellä ois tosi kivaa ja 

siellä voi olla vuoristorata, siellä vois tehdä 

jotain, ei olis tylsää, ja siellä voi olla ja 

kannattaa olla sen takia, koska ei kannata 

istua sohvalla pelaamassa Playstationia 

(Ryhmä 3/video) 

Virpi Rantanen (Lahden nuorisopalvelut):  

Launeen perhepuistoa on laajennettu, sinne on 

aikoinaan suunniteltu vesipuistoa ja sirkusta ja 

muuta hurlumheitä, siitä on ollut kissanhännän 

vetoa. 32 vuotta mennyt ja uimalaa tai muuta 

sinne suunniteltua ei ole vielä toteutunut. Ajatus 

ei ole mahdoton, sillä tällaisia suunnitelmia on 

ollut.  

Keskustelunvetäjä: Miten tästä voisi edetä?  

Sami Metsäranta (sivistyslautakunnan jäsen): 

Nuorisovaltuusto voisi ottaa asiaa ajakseen.  

Keskustelunvetäjä: Jos puisto joskus tulisi, niin se 

ei välttämättä olisi Liipolassa. Tämä voisi siis 

nuvan kautta. 

Riitta Vilen: Minä asun Renkomäessä ja tiedän, 

että siellähän on suunniteltu, että kun 

hiekkakuoppa loppuu, niin sinne on suunniteltu 

uimalaa ja laskettelurinnettä. Hiekanottajan on 

täytynyt tehdä maisemointisuunnitelma silloin 

kun on soranottolupaa hakenut. Mä olen nähnyt 

pienoismallinkin niistä suunnitelmista. Asiasta on 

puhuttu jo 30 vuotta sitten.  

Keskustelunvetäjä: Onko siitä suunnitelmasta 

kuultu sen jälkeen? 
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Joku kertoo nähneensä suunnitelman 

pienoismallina Lohja-Ruduksen toimistolla. 

Suunnitelman nykyisestä tilanteesta ei paikalla 

olijoilla ollut tietoa. 

Tilaisuudessa luetaan ääneen kaupungin 

vuorovaikutussuunnittelijalta sähköpostitse tullut 

vastaus liittyen nuorten kysymykseen huvipuiston 

Lahteen perustamisen mahdollisuudesta:  

En tiedä, että Lahteen olisi suunniteltu 

huvipuistoa ainakaan aivan viime aikoina. 

Huvipuistolle pitäisi varata toki oma alueensa eli 

mahdollistaa toiminta kaavoituksella. 

Varmaankin asia etenisi siten, että 

huvipuistoyrittäjä lähtisi viemään asiaa eteenpäin 

kaupungin kanssa. Tampereellahan muuten 

Särkänniemi toimii yrityksenä, mutta omistajana 

on Tampereen kaupunki.  

Kaupungin vuorovaikutussuunnittelija  

 26.9.2014 Henrik Saari

 

Tarjonta yläkouluikäisille 

Renkomäessä 

Onko Renkomäki unohdettu nuorten osalta? 

Voisiko Renkomäkitaloa hyödyntää, sillä 

tällä hetkellä siellä ei ole juuri mitään. 

Ehdotamme, että Renkomäkeen tulisi 

urheilukeskus, jossa on paljon erilaista 

liikuntaa ja kuntosali nuorille! Nuorille voisi 

olla myös kerho ja yhteistoimintaa. 

Renkomäkeen voisi tulla myös 

kauppakeskus/ kauppa ostoksia ja vain 

hengailua varten. Toimintaa myös 

yläkoululaisille ja vanhoille. Vauvoille myös 

puistoja. Parannetaan Renksu! 

 

Nuorten paperille tekemä kooste 

Renkomäkeen liittyvistä toiveista 

 

 - Mikä on Renkomäkitalon tarkoitus? 

Voisivatko nuoret hyödyntää? 

 - ”Urheilukeskus” Renksuun, jossa 

uimahalli, skeittiparkki, tennis- ja 

sulkkiskentät yms. 

 - Kauppakeskus 

 - Kuntosali nuorille 

 - Ilmaista toimintaa ja kerhoja 

kaikenikäisille 

 - Kirjastoon enemmän kirjoja ja toimintaa 

nuorille ja yläasteikäisille 

 - Nuoria liikkumaan innostavia 

tapahtumia 

 - Koulua pitäisi laajentaa 

 - Toimintaa myös yläasteikäisille 

 - Museo vanhoille 

 - Puistoja, luistelupaikka 

 - Renkomäkeä pitää parantaa! 
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Maarit Taipalinen (Lahden nuorisopalvelut): 

Nuorisopalvelut on tukenut Renkomäkitalon 

toimintaa ja siellä on ollut nuorisopalveluiden 

työntekijä, te ette ole ehkä sitä tienneet. Silloinen 

työntekijä jäi pois, eikä kukaan halunnut siellä 

jatkaa, koska kävijöitä oli 0 8 nuorta illassa. Me –

Tonin kanssa teemme työtä Profiilissa ja 

toivotaan sinne mahdollisimman paljon kävijöitä 

myös Renkomäestä. 

Janne Konttinen (Launeen seurakunta): Hyvin 

todettu, että alakoululla on toimintaa 

alakoululaisille ja seurakunnallakin on toimintaa 

heille. Vien viestiä, että voisiko seurakunta 

suunnata Launeen sijasta toimintaa 

Renkomäkeen. Ja liikuntatoiveet kuulostavat 

hyvältä. 

Toni Ovaskainen (Lahden nuorisopalvelut): Voisi 

järjestää yhteistilaisuuden, jossa mietitään 

esimerkiksi toivottua kerhotoimintaa. 

Janne Konttinen (Launeen seurakunta): Vien 

viestiä ensi maanantaina… 

Toni Ovaskainen (Lahden nuorisopalvelut): Meillä 

on Facebook-ryhmä toimimassa alueen toimijoille 

ja yhteissuunnitelmaa ja -suunnittelua voidaan 

tehdä sitäkin kautta. 

Sami Metsäranta (sivistyslautakunnan jäsen): 

Paljon asioista on työntekijöiden varassa. 

Lautakunta ei aina pysty vaikuttamaan, vaan 

helpointa on ottaa työntekijää hihasta ja toivoa 

tältä suoraan, esittää toiveita. 

Nuorten puisto 

Nuorten puheenvuoro:  

Puisto toisi nuorille hyvän ympäristön – ei 

tarvitsisi hengailla kauppakeskuksissa, jotka 

ei ole tarkoitettu siihen. Puisto olisi 

tarkoitettu nuorille. Se sijaitsisi Patomäessä 

tai Saksalassa. Puistossa toimisi kioski 

kesäisin: paljon erilaista myytävää ja 

talvisin lämmintä juotavaa. Talvisin 

puistossa olisi katos ja puistoa aurattaisiin. 

 1. puisto toisi nuorille hyvän ympäristön – 

ei tarvitsisi hengailla kauppakeskuksissa, 

jotka ei ole tarkoitettu hengailuun 

 2. puisto olisi tarkoitettu nuorille 

 3. se sijaitsisi Patomäessä tai Saksalassa 

 4. puistossa toimisi kioski: kesäisin siellä 

olisi paljon erilaista myytävää, talvisin 

lämmintä juotavaa 

 5. talvisin puistossa olisi katos ja puistoa 

aurattaisiin 

- Maarit Taipalinen (Lahden nuorisopalvelut): 

Patomäessä on toimintakeskus, tiedättekö, että 

se on siellä?  

- Nuoret: Ei tiedetä. 

- Maarit: Puistot ei oikein kuulu 

nuorisopalveluitten toimenkuvaan. 
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- Virpi Rantanen (Lahden nuorisopalvelut): 

Puistotoimiston ympäristökummi on Kirsi Kujala; 

suosittelen yhteydenottoa Kirsiin.  

- Pekka Pusa (koulunuorisotyöntekijä): Lupaan 

ottaa Kirsiin yhteyttä, ja mennään vaikka yhdessä 

käymään siellä. 

- Esko Taipale (rehtori): Meillä oli metsähanke 

vielä äskettäin, jolloin oli tarkoitus raivataan 

Sokeritopan alueelle puistomaisempaa, penkkejä. 

Haluan kysyä vielä täsmentävän kysymyksen, kun 

olisin luullut, että haluatte oman paikan, johon ei 

saa alakoululaiset saa tulla, että olen yllättynyt. 

Siis että haluatteko oman puiston, ettei ole 

alakoululaiset samassa? 

- Nuoret: Olisi parempi, ettei pienet olis samassa. 

- Vilma nuvasta: Nuvan yleiskokouksessa ollut on 

käsitelty tämmöistä puistoasiaa, ollaan alatorille 

ideoitu tämäntyylistä puistoa. 

- Nuoret: Kuinka kauan sellaisen puiston 

suunnittelemisessa ja rakentamisessa menisi 

aikaa? 

- Keskustelunvetäjä: Riippuu aloitetaanko alusta 

vai muutetaanko jo olemassa olevaa puistoa. 

Vähän niin kuin rakentamisessa, että aloitetaanko 

talo alusta asti vai sisustetaanko vain. 

- Virpi Rantanen (Lahden nuorisopalvelut): Jos 

puisto joudutaan kaavoittamaan, mennee 

useampi vuosi, mutta valmiita puistoja on paljon 

ja niitä voi kehittää tähän suuntaan myös. 

Skeittipuisto 

 

Nuorten puheenvuoro:  

Me nuoret haluaisimme enemmän 

skeittiparkkeja ja parempia kuin tämä 

nykyinen Launeen skeittiparkki on, koska se 

on liian pieni ja siinä on niin vähän niitä 

hyppyreitä. Vois tehä enemmän temppuja.  

(Ryhmä 2/ video) 

Virpi Rantanen (Lahden nuorisopalvelut): Tässä 

on teille skeittiasiantuntija, ikää 55 vuotta, mutta 

olen tehnyt yhteistyötä Lahden skeittareitten 

kanssa 15 vuotta. Oon ollut avaamassa kahta 

skettipuistoa ja perustanut skeittareitten kanssa 

yhdistyksen. Noin kymmenen vuotta sitten oli 

skeittipuistobuumi, jolloin saatiin 

kaupunginpuutarhuri ymmärtämään, että niitä 

pitää olla. Launeen skeittipuiston parantaminen 

ollut myös nuvan listoilla. Ja pitäisi saada 

päättäjät ymmärtämään, että jos annetaan lupa 

skeittirampille, sitä ei saa mennä kaatamaan 

millään kaivurilla, nyt tarvittaisiin uusi 

kansannousu tässä asiassa.  

Esko Taipale (rehtori): Haluaisin haastaa nuoret 

mukaan omaehtoiseen toimintaan, että miten 

saadaan yhteiset paikat ylläpidettyä hyvänä. 

Esimerkiksi koripallokorejakin tänä vuonna 

särjetty jo monet, ja korjaukset maksaa aika 

paljon. Nytkin on tulossa sadan euron lasku.   
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Johanna Järvelä (Liipolan asuinaluehankkeen 

koordinaattori): Minä oon kiitollinen tästä 

viestistä. Olen kuullut viestiä, ettei Liipolaan 

tarvita skeittiparkkia, koska Launeella on hyvä. 

Nyt toivon, että minun kanssa tulee juttelemaan 

nuoria, jotka haluavat skeittipaikkaa Liipolaan. 

Sami Metsäranta (sivistyslautakunnan jäsen): Mä 

oon vanha skeittari, dekki löytyy edelleen. 

Kunnon skeittareilla on aina ollut lähtökohtana 

tee se itse -henki. Päättäjien ei tietenkään tule 

estää, vaan ramppeja saa rakentaa itse. 

Virpi Rantanen (Lahden nuorisopalvelut): Näin 

toimittiin 15 vuotta sitten. Tuli äiti, joka kysyi, 

voiko tähän parkkikselle rakentaa rampin, ja 

sitten selvitettiin asiaa ja löydettiin, että 

teknisestä virastosta kysytään luvat ja haettiin ne, 

parhaita rakentajia ovat skeittarit itse. Teknisen 

viraston neuvonnasta ekana kysymään. 

Janne Konttinen (seurakunta): Myös mä oon 

skeitannut nuoresta lähtien. Tiedän, että 

skeittipaikat vetää myös muita kuin skeittaajia, 

hengaajia, voisiko skeittipaikat palvella myös 

muita? Voisiko tätä yhdistää sinne muiden 

puistojen ajatuksiin? 

Nuori: Tässä tuli paljon ehdotuksia ja ideoita, 

mulla tuli hullu idea, että voisi olla yksi alue, jossa 

olisi vähän kaikkee kivaa, siihen yhdelle alueelle 

voisi tulla… voisi tulla nää kaikki. Tää alue voisi 

tulla Renksuunkin. 

Nuori: Olis kiva, jos ei tarviis miljoonia eri 

paikkoja tehdä, vaan voisi yhteen koota. 

Eero Luukkanen (Launeen koulun oppilaskunnan 

ohjaava opettaja): Tuli oltua nuorten kanssa tämä 

aamupäivä ja kuunneltua näitä arviointeja ja 

toiveita, siellä tuli olo, että tavoitellaan paikkaa, 

jossa saisi olla luvallisesti. Tässä keskustelussa se 

ei vielä ole paljoa tullut esille.  

 

Juopot ja ryöstöt 

Nuorten puheenvuoro:  

Juopot pelottelevat lapsia. Kukaan ei uskalla 

ottaa heistä vastuuta. Alkoholin myyntiä 

pitäisi vähentää. Juopot heittelevät pulloja 

ja lasinsirut aiheuttavat vahinkoa. Mitä 

asialle pitäisi tehdä? 

Johanna Järvelä (Liipolan asuinaluehankkeen 

koordinaattori): Liipolan hankkeen edustajana on 

todettava, että olemme miettineet tätä asiaa 

koko hankkeen ajan, eikä olla keksitty mitään 

ratkaisua. 

Nuori: Voisiko vähän aidata, että jos baarit ja 

muut olis vähän samalla alueella, jotta ne ei sieltä 

leviäisi joka paikkaan? 

Nuori: En oo oikein perehtynyt tähän lakiin, enkä 

osaa varmaksi sanoa, mutta onko laissa säädetty, 

saako alkoholia myydä miten vain?  
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Esko Taipale (rehtori): Olen itsekin asunut siellä 

20 vuotta ja tiedän tilanteen ja olen sitä miettinyt 

paljon. Tiedän, että lapset pelkäävät, omatkaan 

lapset ei uskalla mennä lähikauppaan, vaan 

menee marketteihin. Ostari on suunniteltu ja 

rakennettu 1970-luvulla, jolloin kaikki oli 

toisenlaista. Tämä on yhteinen haaste, johon 

pitäisi haastaa kaikki alueen asukkaista. 

Nuori: Voisiko baareja siirtää, kun siihen on 

tulossa viereen koulut ja päiväkodit? 

Rehtori: Hyvä kysymys. Varmaan mikään laki ei 

kiellä baareja olemasta siinä. Pitäisi haastaa 

keskusteluun Toimela ja ostarin 

kiinteistönomistajat, että miten voisi toimia. 

Nuori: Voisiko baarien siirtämisessä kauemmaksi 

vedota siihen, ettei humalaiset tarjoisi nuorille 

juomaa? 

Nuori: Lasinsirut! Pitäisi olla muovipulloja, niin 

siruja tulisi vähemmän. Lapsia pitäisi varoittaa, 

ettei pidä ottaa, jos humalaiset tarjoavat. 

Johanna Järvelä (Liipolan asuinaluehankkeen 

koordinaattori): Voisiko teiltä nuorilta pyytää, 

että teette adressin, johon kerätään nimiä 

asuinaluehankkeen toimesta? 

Nuori: Minä voin kirjoittaa sellaisen ja tuoda heti 

maanantaina. 

Sami Metsäranta (sivistyslautakunnan jäsen): 

Tämä on vaikea asia, valtakunnallisestikin. Isot 

lainsäädännöt näiden asioiden takana ja 

muutokset niissä hitaita ja vaikeita. Haluaisin 

myös muistuttaa siitä, että juopot ovat olleet ihan 

samanlaisia ihmisiä kuin tekin, eivät he 

välttämättä halua käyttäytyä niin kuin he 

käyttäytyvät. Kieltämällä heitä ei saada aisoihin. 

Keskustelunvetäjä: Voiko alueen 

hyvinvointiryhmä ottaa asian eteenpäin 

vietäväksi? 

Päivi Kulmala (aluepäiväkodin johtaja, alueen 

hyvinvointiryhmän pj): Liipolan ostarin huoli on 

nyt niin suuri, että voidaan pyytää ostarin 

baarinpitäjää seuraavaan hyvinvointiryhmään 

mukaan ja hyvinvointiryhmän asia tämä on mitä 

merkittävässä määrin. 

Nuori: Voisiko kaupoilta kysyä, että jos eivät 

päihtyneelle myisi. 

Esko Taipale (rehtori): Tämä on helppo juttu, sillä 

se on lain mukaan kiellettyä, joten viranomaisille 

vain ilmoitusta asiasta. 

 

Toimela 

Nuorten puheenvuoro:  

Toimelaan Minecraft. Se on hyvä peli 

Xboxiin ja koneelle. Kaikki pelaa sitä. Neljä 

voi pelata yhdessä, jos on neljä ohjainta. 

Ehdotamme uusien ohjainten hankkimista 

Toimelaan. (Ryhmä 5) 
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Johanna Järvelä (Liipolan asuinaluehankkeen 

koordinaattori): Todennäköisesti on mahdollista, 

mutta koska en ole tekniikan asiantuntija, niin en 

osaa varmaksi sanoa. 

Janne Konttinen (seurakunta): Voisi olla 

mielenkiintoista, kun saa useamman pelaajan ja 

yhdessä voisi sitten pelata. 

Nuori: Xboxille voi ladata ilmaiseksi Minecraftin, 

mutta on parempi koneella. 

Nuori: Maksaa Cittarissa 20 €. 

Keskustelua hinnoista: ohjaimet maksavat noin 50 €/kpl. 

 

Seurakunnan nuorten tilat 

Nuorten puheenvuoro:  

Lahden eteläisen alueen melkein kaikki 

nuorisolle tarkoitetut tilat ovat joko 

huonossa kunnossa tai muuten vain 

vääränlaiset. (Ryhmä 6) 

Janne Konttinen (seurakunta): Vastaan omien 

nuorteni puolesta, että siellä istuivat liian pienillä 

tuoleilla. On ollut ongelmia tilojen kanssa. 

Suunnitteilla on, että saataisiin Launeen kirkolle 

tilat, jotka tosin kyllä sitten jaetaan pienten 

kanssa. 

Maarit Taipalinen (Lahden nuorisopalvelut): Olisi 

kiva tietää, että mitä tarkoitetaan, että on 

vääränlaista? Ei voi korjata, jos ei tiedä mitä 

pitäisi olla toisella lailla.  

Johanna Järvelä (Liipolan asuinaluehankkeen 

koordinaattori): Oletteko koskaan miettineet, 

että jos olisikin pyörät alla, nuorisotalobussi, joka 

voisi käydä vaikka Renkomäessäkin, joka olisi eri 

päivinä eri paikoissa.  

Maarit Taipalinen (Lahden nuorisopalvelut): 

Bussiin ei saada samaa varustusta kuin talolla ja 

nuorisotyö kyllä myös jalkautuu alueille, me 

lähdetään kyllä toteuttamaan hyviä ideoita.  

Esko Taipale (rehtori): Nythän on myynnissä 

kirjastoauto Lahdessa, nyt vain ideoimaan! 

Maarit Taipalinen (Lahden nuorisopalvelut): 

Profiilissa on myös muita toimijoita iltaisin ja 

päivällä, jotka eivät mahdu bussiin ja heiltä ei voi 

tilaa viedä. 

Nuori: jos kirjastoauto myydään, lakkaako se 

käymästä koululla?  

Esko Taipale (rehtori): se on vanhempi 

kirjastoauto, joka on myynnissä, jo aiemmin 

käytöstä poistettu. Ei, lupausten mukaan myynti 

ei vaikuta nykyiseen tilanteeseen heikentävästi 
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Profiili 

Nuorten puheenvuoro:  

Profiilin 13–17-vuotiaat toivovat lisää 

toimintaa Liipolan uuteen monitoimitaloon. 

He toivoisivat myös enemmän 

vaikutusvaltaa yhteisissä nuorisotalo-

toimintaan liittyvissä asioissa. (Ryhmä 4) 

Nuori: Toivotaan isoillekin toimintaa: jos tulee 

monitoimitalo, niin siellä on varmaan enemmän 

kaikkea lapsille. 

Päivi Kulmala (aluepäiväkodin johtaja, 

hyvinvointiryhmän pj.): Nythän prosessi on vielä 

kesken, nyt toivotaan, että siellä olisi kaksi 

vahtimestaria, jolloin talo voisi olla auki aamusta 

iltaan. Nyt kun sitä ruvetaan kalustamaan, niin on 

suunniteltu, että Liipolan koulun oppilaat 

pääsisivät vaikuttamaan kalustukseen. 

Toni Ovaskainen (Lahden nuorisopalvelut): 

Profiilissa on ollut suunnitteilla 

talotoimikuntatoiminnan käynnistäminen, joka 

nyt varmaan sitten laitetaan pystyyn, että 

pääsevät nuoret vaikuttamaan. 

Maarit Taipalinen (Lahden nuorisopalvelut): 

Syksyn aikana on tulossa vaalit, että ketkä siihen 

talotoimikuntaan menee. Talotoimikunnalla on 

ollut aikaisemmin ihan konkreettisestikin valtaa, 

että mitä ostetaan ja tehdään tai lähdetäänkö 

toimimaan talon ulkopuolella. Nuoret ovat 

aiemmin järjestäneet esim. keikkoja Plazassa. 

Keskustelunvetäjä: Entä jos nuoret voisivat 

päättää, jos nuorisobussi tulisi Renkomäkeen, 

riittäisikö se?  

Nuori: Pitäisi pystyä liikkumaan (liikuntaa) ja 

tehdä vaikka jotain lajikokeiluja. 

Nuori: Pitäisi olla pysyvä, että olisi useammin auki 

aina, eikä tulis Renkomäkeen vain silloin tällöin. 

Nuori: Voisiko isoillekin järjestää sählykerhon 

Renkomäkeen kuten pienille on? 

Rehtori: Kysyn heti kollegalta (Renkomäen koulun 

rehtorilta), jos he pystyvät järjestämään kerhon. 

Rahaa Koulutuksen tasa-arvohankkeesta on saatu 

ja sillä rahalla kerhoja siellä nyt järjestetään, 

mutta jos tämä sählykerho ei olisi heidän 

koululaisille, vaan vanhemmille renkomäkeläisille. 

Toni Ovaskainen (Lahden nuorisopalvelut): Mekin 

järjestämme kerhoja, jos on tarvis ja ehdotuksia 

otetaan vastaan… toiveista voi kertoa vaikka 

Profiilissa. 

Nuori: Koulun tiloja voi varata, jos on jotain… 

Janne Konttinen (seurakunta): Meillä on siellä 

perhesähly, ei saatu sieltä salivuoroja enempää, 

vaikka yritettiin. Ilmeisesti urheiluseurat ovat 

ensisijalla vuorojen haussa. Vaikea on saada 

vuoroja. 

Fiiliskierros käytiin keskustelun lopussa ja kaikki olivat 

keskusteluun selvästi tyytyväisiä. 
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Lahden etenemissuunnitelma  

26.9.2014. Täydennetty: 14.10.2013. 
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Päivän aikana nuoret puhuivat kouluun liittyvistä asioista.  

Seinällä olevaan paperiin sai kirjoittaa omia ajatuksiaan: 
 

Launeen koulu pitää räjäyttää. 

Launeen koulua ei tarvitse purkaa, se tulee itsestään alas! 

Bussikyydit vaikeat välillä Renkomäki–Salinkallio. Salinkallioon ei 

bussei Renkomäestä. Jos joudumme Salinkalliolle, tulisiko Renksusta 

suoraan bussi sinne? 

Jos Laune siirtyy Salinkallioon, yli 12-vuotiailta maksaisi 7 euroa 

kouluun ja 7 euroa takas. 

Milloin Launeen koulu puretaan, jos puretaan ja minne oppilaat 

menee? Ja millä? 

Launeen koulun tyttöjen pukkareihin iso peili. 

Ruoka paremmaksi! 

Saako mopon tuoda yläpihalle Launeella? 

Homeen vuoksi poissa käytöstä: 

Kahviautomaatti: Laune 

Limsa-automaatti takas! Laune 

Kioski takasi: Laune 

Liikkahallit takasi: Laune 

Sisäliikunta takasi: Laune 

Sisävälkät takasi: Laune 

Kaapit takasi: Laune 
 

 


