
 

PORNAISTEN 

NUORISOPALVELUT 

POIKKEUSOLOISSA 
 

Pornaisten seurakunnan nuorisotyö  

Nuorten fyysiset kokoontumiset ja kerhot (Koris ja Bändikerho) ovat tauolla, 

mutta kohtaamme mahdollisimman paljon toki etänä. Innostajakoulutus jatkuu 

Discordissa torstaisin klo 18.30–21.00. Innostajien omalla IG tilillä on heille myös 

tiedotusta ja toimintaa. Keskiviikon avoimia Nuorteniltoja emme pysty nyt 

pitämään, mutta Jemina on kerran viikossa (ti) mukana vapaa-aikapalveluiden 

ylläpitämällä Pornaisten nuoret -Discord serverillä Ponun aikuisten kanssa. 

Rippikoulujen tutustumismerkinnät hoidetaan tällä hetkellä etänä ja vielä 

varovasti toivotaan, että pääsemme pitämään rippikoulujamme suunnitellusti 8.7. 

lähtien Saarijärvellä. Rippikoululaisille tiedotetaan leiriasioista sitä mukaan kun 

ne selviävät/muuttuvat (leirien whatsapp-ryhmät ja kirjeposti).  

Varhaisnuorten kerhot 

Ma Liikkakerho Parkkojalla, ma Puuhakerho seukkarilla ja ti Pyhäkoulu 

seukkarilla) ovat nyt tauolla. Alakoululaisille suunnattu Nuori kirkko ry:n Ttila 

YouTube -kanava tuottaa edelleen viikoittain nuorten tekemää sisältöä ja tällä 

hetkellä myös arkisin päivittäin Välkkärivinkkejä kotiin. Kannattaa kurkata Ttilaan!  

Tiedotusta, toimintaa, kuulumisia ja muuta sisältöä somessa 🙂 Pornaisten 

seurakunnan kirkko -Facebook sivujen kautta lähetämme tällä hetkellä 

jumalanpalvelukset ja ne ovat katsotavissa myös jälkikäteen. 

 

 

instagram : @po_se_kirkko 

facebook : PoSe - Pornaisten 

seurakunta ja Pornaisten 

seurakunnan kirkko  

 ____ 

Nuorisotyönohjaaja 

jemina.korkiamaki@evl.fi 

040 586 3577 

Seurakuntapastori 

risto.poutanen@evl.fi 

0400 922 866 

 ____ 

Pornaisten nuoret 

discordkanava: 

https://discord.gg/33nUtE8N  

Nuorisotoimen IG: 

por.naisten_nuorisotoimi 

____ 

Etsivä nuorisotyö 

040 174 5069 

miia.valkonen@pornainen.fi 

snäppi: miiaa_2020  

face: Pornaisten Etsivä 

Nuorisotyöntekijä Miia 

Ohjaamo instagram: 

@ohjaamo_borgnas 

____ 

Koulukuraattori Hanna Laine 

puh.  040 736 8544   

PORNAISTEN NUORET 

DISCORDIN AUKIOLOAJAT 

 
Ma: klo 14–16 
Ti: klo 18–21 

Ke-Pe: klo 14–16 
 

https://discord.gg/33nUtE8N   

mailto:risto.poutanen@evl.fi


Nuorisotalo Ponu  
Nuorisotalo Ponun kaikki avoimet illat sekä junnukerhot kouluilla ovat peruttu 

koko keväältä. Ponu on siirtynyt Discordiin. Tule mukaan keskustelemaan ja 

vinkkaa muillekin: https://discord.gg/33nUtE8 

Discord on avoinna nuorille ma-pe klo 

14–16 ja ti myös klo 18–21. 😊 

Tiistai-iltaisin nuorisotoimen työntekijät 

(Miia, Simo, Mika) järjestävät erilaista 

ohjelmaa nuorille Discordissa, esim. 

yhteisiä leffailtoja. Pysyt ajantasalla 

seuraamalla nuorisotoimen 

instagramia: @por.naisten_nuorisotoimi 

Ohjaamo 
Ohjaamossa ei pääse asioimaan paikan 

päällä, mutta Ohjaamosta saat 

neuvontaa ja ohjausta etänä. Tavoitat 

ohjaamon puhelimitse puh.040 174 5069 

arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Voit 

myös laittaa sähköpostia 

miia.valkonen@pornainen.fi. Ohjaamoa 

voit seurata instagramissa 

@ohjaamo_borgnas. Ohjaamo 

päivystää Pornaisten nuoret Discord serverillä ma, ke, to ja pe klo 14–16. 

Ohjaamolla on oma Chat-palvelu, joka löytyy osoitteesta: 

https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-pornainen/etusivu 

Etsivä nuorisotyöntekijä Miia Valkonen jatkaa toimintaa tehostetusti 

verkossa. Etsivän tavoitat puhelimitse 040 174 5069, sähköpostitse 

miia.valkonen@pornainen.fi ja snapchatissa miiaa_2020, sekä Facessa 

Pornaisten Etsivä Nuorisotyöntekijä Miia. Etsivä nuorisotyö on läsnä ja 

tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, 

etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee 

nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.  

Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria aivan kaikessa ja voit olla 

yhteydessä etsivään myös poikkeusolojen aiheuttamien haasteiden suhteen. 

 

JUTTULUURI 

 

Pornaisten JuttuLuuri 1.-9. lk. 

koululaisille 

 

Puhelimessa tuttuja aikuisia, 

joiden kanssa voit höpötellä 

mistä vaan. Jutellaan vaikka 

fiiliksistä, elämästä, 

harrastuksista, koulusta tai 

kavereista. Tuu juttelee! 

(puhelut maksavat ihan 

normaalin puhelun verran) 

Soita tai laita viestiä 

 

ti klo 14–16 
040 586 3577 
Jemina Korkiamäki 
seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja 
 
ke klo 14–16 
040 736 8544 
Hanna Laine 
koulukuraattori 
 
to klo 14–16 
040 1745066 
Mika Andersson 
Vapaa-ajanohjaaja 
 
pe klo 14–16 
040 174 5069 
Miia Valkonen 
kunnan etsivä 
nuorisotyöntekijä 

https://discord.gg/33nUtE8
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-pornainen/etusivu

