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Ilkivalta Pornaisissa 

 

Kevään aikana ilkivalta on lisääntynyt Pornaisten alueella merkittävästi. Olemme ilmiöstä huolissaan, ensisi-

jaisesti nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta myös taloudellisista syistä. Korona-aika on ollut erittäin 

haastavaa meille kaikille, ja tämä näkyy myös nuorten turhautumisena sekä ilkivallan lisääntymisenä.  

Ilkivalta on jokakeväinen ilmiö, mutta tänä keväänä sitä on esiintynyt poikkeuksellisen paljon. Ilkivalta on 

ollut muun muassa: ikkunoiden rikkomisia, mopoilla nurmikon tuhoamista, liikennemerkkien kaatamisia 

sekä lämmitystolppien ja pihavalojen rikkomisia.  Ilkivallan kustannukset ovat vuosittain kunnalle merkittä-

viä – tämän kevään aikana ilkivalta on kustantanut kunnalle 15–20 000 euroa. Helatorstaina tuhotut lämpö-

tolpat (29kpl) tulevat maksamaan kunnalle arviolta 10 000 euroa.  

15 vuotta täyttäneet ovat rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Myös alle 15-vuotiaat ovat velvollisia 

korvaamaan rikoksellaan aiheuttamansa vahingot, ja tarpeen vaatiessa rikoksen tekijästä tehdään lasten-

suojeluilmoitus. Kunta on tehnyt kaikista ilkivallanteoista rikosilmoituksen.  

Tulevana viikonloppuna nuoriso juhlii koulujen päättymistä. Turvallisuuden lisäämiseksi tulemme lisäämään 

vartiointia kirveskosken alueella, ja nuorisotyöntekijämme jalkautuvat kouluille, kaduille sekä uimarannoil-

le. Teemme yhteistyötä lähipoliisin kanssa, ja tarvittaessa kutsumme partion paikalle.  

Tänä keväänä käynnistetään Keusoten alueella ankkuri-toiminta. Ankkuri-toiminnan kohteena ovat alle 15-

vuotiaat ja tapauskohtaisen harkinnan mukaan 15 - 17-vuotiaat nuoret. Toimintaan ohjautumisen syitä 

voivat olla esimerkiksi rikosepäily, päihteiden käyttö ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat. Nuori ohjautuu 

Ankkuri-toimintaan esimerkiksi poliisin, sosiaalitoimen, nuorisotoimen, koulutoimen tai lastensuojelun 

kautta. Toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten rikoskierteen katkaiseminen mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. 

Pyydämme teitä – nuorten vanhempia – keskustelemaan nyt nuorten kanssa ilkivallasta sekä sen seurauk-

sista. Mikäli tarvitsette apua, tai olette huolissanne omasta lapsesta, voitte ottaa yhteyttä esimerkiksi kou-

lukuraattoriin tai nuorisoasemaan. Nuorisoaseman yhteystiedot löytyvät linkin takaa, joka on alempana. 

Pidetään yhdessä nuoristamme huolta! 

Koulukuraattori Hanna Laine puh. 040 736 85 44, hanna.laine(at)pornainen.fi  

Hyödyllisiä linkkejä eri sivustoille, joista löytyy apua ja neuvontaa perheille: 

Nuorisoaseman yhteystiedot 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/lapset-nuoret-ja-

perheet/perhekeskuspalvelut/nuorisoasema/ 

Mielenterveystalo.fi sivustolta löytyy tukimateriaalia vanhemmille 

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/vanhemmille_ammattilaisille/tietoa_vanhemmille/Pages/kuinka-

vanhempi-voi-auttaa-ja-tukea-nuorta.aspx 
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