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Hyria säätiö 

Nuorten palvelut
"Tää toiminta on parasta mitä on voinu tapahtua."



Hyria säätiön 
nuorten palvelut

➢ Hyria säätiö edistää työllistymistä ja 

ehkäisee syrjäytymistä Keski-

Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella

➢ Säätiö tarjoaa monipuolista 

kuntouttavaa ja valmentavaa toimintaa 

eri ikäisille

➢ Toimintamuotoina sekä lähi-, että 

etävalmennus



Meidän polku 
valmennukseen

• Erika: Lukion lopetus → erilaiset 

hoitosuhteet → etsivä nuorisotyö →

valmennus

• Saku: ”Päädyin kuntouttavaan 

työtoimintaan Ohjaamon kautta 

jokusen kuukauden työttömyyden 

jälkeen, ja se on ollut positiivinen 

muutos. Jatko vielä suunnitteilla 

mutta tilanne on hyvä juuri nyt.”



Meidän polku 
valmennukseen

• Selma: Lukion keskeytys →

sairasloma → etsivä nuorisotyö →

valmennus

• Larizza: Nuotti-valmennus →

kuntouttava työtoiminta →

tavoitteena hakea kouluun
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”Mahtavaa miten paljon 

meillä on taiteeseen 

liittyviä projekteja ja 

tehtäviä!”

”Monipuolinen 

toiminta saattaa 

auttaa 

löytämään uusia 

harrastuksia 

(sali, käsityöt, 

maalaus jne).”



"On ollut tarjolla 

paljon erilaista 

tekemistä (tasapaino 

rennon tekemisen ja 

esim. työnhakua 

edistävän toiminnan 

välillä)."

"Sekä lähi- että 

etätapaamisissa on 

ollut hyödyllisiä 

puolia."



”Etävalmennuksessa siivous- ja kokkauspäivät 

on olleet hyödyllisiä.”





"Toiminta on auttanut ylläpitämään arkirytmiä, antanut 

toimintaa päiviin ja antanut itseluottamusta omiin 

asioihin, sekä varmentanut ajatusta siitä että vaikeisiin 

asioihin saa apua."



"Valkkujen positiivinen 

asenne ja tsemppaus on ollut 

yks tärkeimmistä jutuista joka 

on auttanut jaksamaan, 

nostaa mielialaa ja auttaa 

uusia tyyppejä sopeutumaan 

nopeammin."

"Ainoat sellaiset jutut mitä 

puuttuu on sellaisia mitkä on 

koronan takia jääny pois 

(retket, monipuolinen liikunta 

yms.)"



Mihin pitäisi kiinnittää 
huomiota?
"Tiedonkulku eri palveluiden välillä voisi 

toimia paremmin. Tietoa eri palveluista pitäisi 

olla enemmän eri toimijoilla.”

"Palveluihin pääsy on ollut joskus todella 

hidasta. Päätöksissä voi kestää kauan ja 

kärsivällisyyttä koetellaan.”

"Kun ryhmässä on enemmän ihmisiä, 

porukasta ei tule niin yhteneväistä. Kun on 

isot ryhmät ja ollaan eri paikoissa, vaikuttaa 

se ryhmähenkeen. Pienemmät ryhmät 

olisivat hyvät.”

”Aiemmin ohjaus oli yksilöllisempää."



”Tää oikeesti auttaa 

eikä oo vaa mikää

semmonen lavaste 

et "kaikki hoituu". 

Vaan oikeesti tää

tukee ja pystyy 

rakentaa 

kokonaisuudesta 

just asiakkaalle 

sopivan ratkasun.”



Kiitos! 

Erika, Selma & 
Larizza sekä muut 
nuoret

Anna Korhonen

Seuraa meitä 

Instagramissa

@hyria_nuorten_valkku


