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A
nni Heinonen nappaa lujasti 
valmennettavaansa Satua kä-
sikynkästä kiinni Turun taide-
museon mäen portaissa.

– Saatkin Satu nyt antaa tukea 
minulle, etten vaan kompastu 

näissä portaissa, Heinonen nauraa.
Varsinais-Suomesta kotoisin oleva 

Satu on sopinut Heinosen kanssa tapaa-
misen Turun keskustaan. Tällä kertaa 
heidän on tarkoitus mennä syömään ja 
vaihtamaan kuulumisia. Kyseessä on 
neljäs yhteinen Nuotti-valmennusta-
paaminen. 

– Nuotti-valmennus on suunnattu 
alle 29-vuotiaille, jotka ovat riskissä syr-
jäytyä. Toimin työssäni valmentajana 
ja sitä kautta tapasin Satun. Hän otti 
minuun keväällä yhteyttä, ja siitä tämä 
ammatillinen valmennus lähtikin hyvin 
käyntiin. Parhaiten kuvailisin olevani 
Satun rinnalla kulkija, Heinonen kuvaa.

Viime vuosina nuorille tarjottavat kun-
touttavat tukitoimet ovat lisääntyneet. 
Kelan Nuotti-valmennus on matalan 
kynnyksen lisäkeino, jolla pyritään 
saamaan nuoria tukipalveluiden pariin. 
Satu kuuli valmennuksesta koulunsa 
opinto-ohjaajalta viime keväänä.

– Aamumyöhästymisistä kaikki alkoi. 
Sitten tuli jatkuvasti enemmän ja enem-

män poissaoloja koulusta. Kun korona 
tuli, jäi opiskelu oikeastaan kokonaan. 
Onneksi opinto-ohjaaja soitteli perääni. 
Hänen neuvostaan otin yhteyttä Kelan 
yhteyshenkilöön. Pelkän puhelinhaas-
tattelun jälkeen minulle myönnettiin 
tämä valmennus, Satu kertoo. 

Ammatillisessa koulutuksessa toista 
vuotta opiskelleella Sadulla ongelmat 
olivat alkaneet jo aikaisemmin. Matalaa 
mielialaa oli seurattu alakoulusta saakka.

– Jollakin tavalla jäin kattavan avun 
piiristä pois, sillä minulle aina sanottiin, 
että olen niin iloisen ja pirteän oloinen. 
En kuitenkaan kokenut olevani lainkaan 
sellainen.

Kun Satu jo 16-vuotiaana muutti yk-
sin Tampereelle opiskelemaan, hän otti 
itse yhteyttä koulupsykologiin. 

– Hain apua varmaan liian myöhään 
siksi, että en 16-vuotiaana vielä ymmär-
tänyt maailmaa ja näitä kaikkia systee-
mejä. Kun asuin vielä kaukana kotoa, 
olin aika yksinäinenkin.

Satu sai vaikeuksista huolimatta 
ylioppilastutkinnon valmiiksi, mutta 
päättötodistus jäi muutamaa kurssia 
vaille vajaaksi. Sitten kurssit jäivät ko-
konaan tekemättä, ja hän aloitti media-
alan opinnot ammattikoulussa. Viime 
keväänä suhteellisen hyvin alkaneet 
opinnot pysähtyivät.

– Kun koulusta jäätiin koronaviruk-
sen vuoksi pois, elämänrytmini muut-
tui yöpainotteiseksi. Saatoin nukahtaa 
vasta aamuviideltä, sillä pelasin öisin. 
Ahdistus ja häpeä lisääntyivät, kun en 
selviytynyt enää kaikista koulutehtä-
vistä. 

Nyt Satun opinnot on toistaiseksi 
keskeytetty.

– Olen päässyt psykiatrisen avun pii-
riin. Annin kanssa olen yhdessä suunni-
tellut tulevaisuutta. Ensi talven aikana 
olisi tarkoitus tehdä lukion puuttuvat 
kurssit valmiiksi iltalukiossa. Koen, että 
olen saanut uutta toivoa ja luottamusta 
elämään, Satu kertoo.

Sosiaalialalla pitkään työskennellyt 
Anni Heinonen kertoo kohdanneensa 
paljon syrjäytymisvaarassa olleita nuo-
ria. Monien arjesta selviytyminen on 
huomattavasti heikentynyt, sillä heidän 
ongelmiaan ja sairauksiaan ei ole kun-
nolla tutkittu ja hoidettu. 

– Nuotti-valmentaja käy myös asiak-
kaan kotona. Tämä on mielestäni tosi 
tärkeää, sillä kaikilla ei ole voimava-
roja lähteä kotoa ulos apua hakemaan. 
Kotioloissa näkee hyvin myös asiak-
kaan todellista toimintakykyä. Tämä 
on hyvin palkitsevaa työtä, Heinonen 
tunnustaa. 
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Nuotti-valmentaja  
kulkee nuoren rinnalla

Nuotti-valmennus

■■ Suunnattu 16–29-vuotiaille, joilla 
ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai joi-
den opinnot ovat vaarassa keskeytyä. 
Myös niille, joiden toimintakyky on 
heikentynyt tavalla, joka estää heitä 
suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja 
pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

■■ Valmennuksessa nuori saa itsel-
leen henkilökohtaisen valmentajan, 
joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuo-
ren kanssa työskenteleviä ammattilai-
sia nuoren omassa arkiympäristössä. 
Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä 
myös tapaamisten välissä.

■■ Yhteydenotto Kelaan riittää. 
Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei 
tarvita.

■■ Nuori voi itse valita sopivan 
valmentajan eri palveluntuottajien 
joukosta. Listan saa Kelasta. 

■■ Nuori saa Kelan kuntoutusrahaa 
valmennuksen aikana. 

Lähde ja lisätiedot: kela.fi/nuottival-
mennus

Anni Heinonen on ollut huhtikuusta alkaen Satun oma Nuotti-valmentaja. Yhdessä he ovat suunnitelleet Satun kuntoutuksen tavoitteita. 


