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Tämä opinnäytetyö käsittelee työskentelytapojen uudistamista koronaepidemian aikaan 

skeittihallin toiminnassa. Keväällä 2020 Kontulan nuorten toimintakeskus Luupin 

skeittihalli, eli tuttavallisemmin Kontulan skeittihalli joutui sulkemaan ovensa rajoitusten 

iskiessä ja vaikuttaessa Helsingin kaupungin nuorisopalvelun tiloissa järjestettävään 

harrastustoimintaan. Kevät oli tässä vaiheessa jo pitkällä, joten skeittauksen harrastamiselle 

ei merkittävää haittaa asiasta aiheutunut ulkoharrastuspaikkojen ollessa avoimia. Kesällä 

2020 rajoitukset hetkeksi hellittivät ja sama jatkui syksyyn sekä uuteen hallikauteen. 

Koronan toisen aallon iskiessä alkoi rajoituksien uusi tuleminen ja niiden vaikutus iski myös 

Kontulan skeittihallin toimintaan ja skeittauksen harrastajiin talvikauden saapuessa. Niinpä 

monille nuorille tärkeä harrastus- ja kohtaamispaikka oli jälleen joutunut sulkemaan ovensa 

pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen koordinaatioryhmän asettamien rajoitusten vuoksi. 

Tarvittiin konkreettinen tieto talvella tapahtuvasta koronasulun aikaisesta 

harrastustoiminnasta. Tieto, joka olisi dokumentoitu ja luotettava, jonka avulla pystytään 

perustelemaan toteutettava työtoiminta.  Tällä hankittavalla tiedolla olisi arvoa skeittihallille 

ja sitä käyttämällä voitaisiin osoittaa, kuinka iso tarve skeittihallin toiminnalla on harrastajien 

keskuudessa. Tietoa hankittiin käyttäen apuna jalkautuen havainnointia. Jalkautumiset olivat 

siis olemaan erittäin havainnointivetoisia ja etenivät tietoperustan hankkiminen edellä. 

Tulokset, joita jalkautumisilla lähdettiin hakemaan, saavutettiin suhteellisen nopeasti. 

Kontulan skeittihallin tiedossa on nyt hyvin, että missä harrastajat käyvät, että kaikkia 

mahdollisia harrastajien suosiossa olevia paikkoja ei tiedetä, sekä että harrastajat käyvät 

paikoissa jokseenkin satunnaisesti. Jalkautumiskerroilla saavutettiin yhteensä 99 

asiakaskontaktia, mutta kokonaismäärä kohdatuista harrastajista on huomattavasti suurempi. 
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This thesis deals with the reform of working methods during the corona epidemic in the op-

eration of an indoor skate park. In the spring of 2020, the Luuppi indoor skatepark of 

Kontula's youth activity center, i.e., the more familiar Kontula skate hall, had to close its 

doors when restrictions struck and affected the hobby activities organized in the premises of 

the City of Helsinki's youth service. Spring was already well under way at this stage, so 

skating was not significantly hampered by the fact that the outdoor activities were open. In 

the summer of 2020, the restrictions eased for a while and the same continued into the fall 

and the new indoor season. As Corona's second wave struck, a new arrival of restrictions 

began, and their impact also affected Kontula's skate hall operations and skateboarding en-

thusiasts as the winter season arrived. Thus, an important place of hobby and meeting for 

many young people had once again had to close their doors due to the restrictions imposed 

by the Joint Coordination Group of Municipalities in the Helsinki Metropolitan Area. 

Concrete information was needed on hobby activities during the corona lock in winter. In-

formation that is documented and reliable to justify the work to be performed. This infor-

mation would be of value to the skate hall and could be used to demonstrate the great need 

for the operation of the skate hall among enthusiasts. Data were obtained with the aid of foot-

and-mouth observation. The implementations were thus to be very observational-driven and 

progress was made in acquiring the knowledge base above. 

The results that the implementations started to fetch were achieved relatively quickly. It is 

now well known in Kontula Skate Hall that where enthusiasts visit, that all possible places 

popular with enthusiasts are not known, and that enthusiasts visit places somewhat occasion-

ally. A total of 99 customer contacts were achieved during the walks, but the total number of 

enthusiasts encountered is considerably higher. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee työskentelytapojen uudistamista koronaepidemian aikaan 

skeittihallin toiminnassa. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi skeittihallin toimintaan jouduttiin 

miettimään uusia vaihtoehtoisia työtapoja, joita skeittihallin toimintaan ei ole aikaisemmin 

sovellettu, jotta skeittihalli tavoittaisi asiakaskuntaansa. Henkilökohtaisesti olen erittäin 

mielissäni siitä, että sain toteuttaa opinnäytetyön minulle rakkaan harrastuksen parissa. Olen 

harrastanut rullalautailua aktiivisesti noin kahdeksantoista vuotta, joten siinä samassa on myös 

Kontulan skeittihalli tullut todella tutuksi. Opinnäytetyön onnistumiseen ja haluttuun tulokseen 

pääsemisen vuoksi on sitä ideoitu ja tehty tiiviisti yhdessä Kontulan nuorten toimintakeskus 

Luupin skeittihallin henkilökunnan kanssa. Tässä kappaleessa tulen käsittelemään 

opinnäytetyön tarpeen skeittihallille, työn tavoitteet ja toimenpiteet, joilla halutut tulokset 

saavutettiin sekä mitä konkreettista työ tuottaa tilaajalle jatkossa käytättäväksi.  

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on riehunut viimeisen vuoden ajan vapaasti ympäri 

maailmaa ja sen vaikutukset näkyvät isosti myös Suomessa sekä nuorten harrastustoiminnassa. 

Keväällä 2020 Kontulan nuorten toimintakeskus Luupin skeittihalli, eli tuttavallisemmin 

Kontulan skeittihalli joutui sulkemaan ovensa rajoitusten iskiessä ja vaikuttaessa Helsingin 

kaupungin nuorisopalvelun tiloissa järjestettävään harrastustoimintaan. Kevät oli tässä 

vaiheessa jo pitkällä, joten skeittauksen harrastamiselle ei merkittävää haittaa asiasta aiheutunut 

ulkoharrastuspaikkojen ollessa avoimia. Kesällä 2020 rajoitukset hetkeksi hellittivät ja sama 

jatkui syksyyn sekä uuteen hallikauteen. Koronan toisen aallon iskiessä alkoi rajoituksien uusi 

tuleminen ja niiden vaikutus iski myös Kontulan skeittihallin toimintaan ja skeittauksen 

harrastajiin talvikauden saapuessa. Niinpä monille nuorille tärkeä harrastus- ja 

kohtaamispaikka oli jälleen joutunut sulkemaan ovensa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen 

koordinaatioryhmän asettamien rajoitusten vuoksi. Tämän vuoksi skeittihallin väki ei tavoita 

asiakkaitaan totuttuun tapaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työskentelytapaa ja sen uudistamista/soveltamista 

uuteen toimintaympäristöön ympäröivän koronatilanteen ehtojen sanelemana. Koska 

skeittihalli on ollut suljettu, ovat skeittauksen harrastajat levittäytyneet ympäri Helsingin 

aluetta joko ulos, yksityisiin skeittihalleihin taikka ei skeittaukseen tarkoitettuihin 

parkkihalleihin. Työtä kehitettiin etsimällä uusia työtapoja, joita ei ole ennen sovellettu 
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skeittihallin toimintaan. Toimintatapoja testattiin käytännössä ja saavutetut tulokset arvioidaan 

tässä opinnäytetyössä. 

Toimenpiteinä oli etsiä yhdessä tilaajan kanssa uusia sovellettavia toimintatapoja. Näitä 

toimintatapoja testattiin käytännössä yhdessä Kontulan skeittihallin henkilökunnan kanssa. 

Toimintatapoja, joita käytännössä kokeiltiin, oli jalkautuminen kaupungille eli niin sanottu 

etsivä nuorisotyö. Koska poiketen muista nuorisotiloista, Kontulan skeittihallin asiakaskunta 

koostuu pääosin koko Helsingin alueen skeittaajista, ei jalkautumista rajoitettu pelkästään 

Kontulan alueelle, vaan sitä harjoitettiin kattavammin ympäri Helsinkiä. Jalkautumalla 

kaupungille toivoimme asiakaskunnan tavoittamista ja selvyyttä siitä, miten Kontulan 

skeittihallin suljetut ovet ovat vaikuttaneet harrastamiseen, harrastavatko nuoret skeittausta 

näinä poikkeusaikoina sekä missä ja miten he sitä harrastavat. 

Tämä opinnäytetyö tuottaa tilaajalle tulevaisuudessa käytettävän arvioinnin ja dokumentin 

uusien sovellettujen työskentelytapojen toimivuudesta. Dokumentissa kerrotaan, olivatko 

työskentelytavat onnistuneita ja mitä tuloksia niillä saavutettiin. Tällä dokumentilla on arvoa 

tilaajalle työmuotojen suunnittelussa ja kehityksessä tulevaisuudessa. Tätä opinnäytetyötä voi 

käyttää myös muissa kunnissa esimerkkinä, kuinka skeittihallin toimintaa pystytään 

ylläpitämään ja asiakkaita tavoittamaan vastaavanlaisten poikkeusaikojen sattuessa. 
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2 TAUSTAORGANISAATIO JA SEN TOIMINTA 

Tässä kappaleessa pureudun taustaorganisaation sekä sen toimintaan normaalitilassa, kuin 

myös koronasulun aikana. 

2.1 Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi 

Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi on Helsingin kaupungin ylläpitämä nuorisotila 

Helsingin Kontulan ostoskeskuksen yhteydessä. Tiloissa on nuorisotalo, puu- ja kivityöpaja 

sekä tietenkin Kontulan skeittihalli. Lisäksi tiloissa on äänistudio sekä mediatuotantoa, joka 

pitää sisällään valokuvausta, videotuotantoa sekä katutaidetta. Tiloihin pääsee samasta 

paikasta, aivan uimahallin ja kirjaston läheltä, mutta skeittihalliin on oma sisäänkäynti metron 

läheisyydessä. Nuorten toimintakeskus Luuppi toimii kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan alla. 

(Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi 2021a, b) 

2.2 Kontulan skeittihalli ja sen toiminta normaalioloissa 

Kontulan skeittihalli on siis osa Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden itäistä sekä Kontulan 

nuorisotyöyksikköä ja osa Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppia. Toimialana skeittihallilla 

on kulttuuri ja vapaa-aika. Kontulan skeittihalli on Suomen suurin lajille tarkoitettu 

sisäharrastuspaikka. Tilaa harrastamiseen on n. kaksituhatta neliötä. Kontulan skeittihalli 

täyttää vuonna 2021 pyöreät kaksikymmentä vuotta. (Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi 

2021c) 

2.2.1 Asiakaskunta 

Kontulan skeittihallin asiakaskunta koostuu pääosin skeittauksen harrastajista. Asiakaskunnan 

ikähaarukka sisältää järjestövuorot mukaan lukien viisivuotiaasta viisikymppiset harrastajat. 

Nuorisopalveluiden avoimen toiminnan aikaan yläasteikäiset harrastajat ovat nuorimpia. 

Aktiivisimmat kävijät ovat yhdeksäsluokkalaisesta kolmenkymmenen ikävuoden hujakoille. 

Isoimpana ikäryhmänä kuitenkin 18–25-vuotiaat.  

Asiakaskunnasta löytyy myös aktiivisia niin sanottuja ”toimistohengareita”, eli henkilöitä, 

jotka viettävät osan harrastusajastaan Kontulan skeittihallin toimistolla nuorisoyöntekijöiden 

kanssa rupatellen ja vaikkapa skeittielokuvia katsellen. Tämä ikäluokka, joille 

nuorisotyöntekijöillä on eniten merkitystä, koostuu enimmäkseen teini-ikäisestä täysi-
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ikäisyyden paremmalle puolelle päässeistä. Aktiivisia toimistolla aikaansa viettäviä on noin 

sata kappaletta, joista kaikkien uusimpiin skeittihallin henkilökunta ei ole vielä edes kunnolla 

ehtinyt tutustua. 

Vaikka Kontulan skeittihalli onkin alueellinen toimija, poikkeaa se muiden nuorisotilojen 

toimintatavasta pyrkiä palvella eniten omaa aluettaan. Koska skeittihallilla toimintatapaa ajaa 

toiminta, eli skeittaus, niin kävijät tulevat mistä tulevat. Kontulan skeittihallin harrastajat ovat 

pääosin pääkaupunkiseudulta, mutta viikoittaisista kävijöistä saattaa löytyä kävijää jopa sadan 

kilometrin säteeltä. Satunnaisesti myös koko Suomesta taikka naapurimaista. Kontulan 

skeittihallin jäsenkorttirekisterin mukaan, joka ei kuitenkaan ole kattava koska kaikki eivät 

jäsenkorttia omista, suurin osa harrastajista tulee Helsingistä. Ja vaikka Kontulan skeittihalli on 

osa Helsingin itäistä nuorisotyöyksikköä, on Itä-Helsingistä, erityisesti 009 alkuisilta 

postinumeroalueilta tulevia kävijöitä ollut valitettavasti todella pieni skaala. Siihen on 

kuitenkin tullut ilahduttava muutos, sillä hallin henkilökunta on tutustunut uuteen lähialueen 

kävijäporukkaan, jotka ovat ensimmäisiä oman alueen kävijöitä vajaaseen kymmeneen 

vuoteen. 

Lajin harrastamista eli skeittaustaustaa on kävijöillä yleensä takana yhdestä vuodesta yli 

kymmeneen vuoteen. Yleensä vasta aloitetun harrastuksen parissa menee vuosi tai pari, ennen 

kuin asiakkaat uskaltautuvat skeittihallille. Kynnys hallille menemiseen madaltuu, kun laji on 

jo hieman hallussa kuten myös isosta kaveriporukasta. 

2.2.2 Työntekijät 

Skeittihallin työntekijät koostuvat kahdesta vakituisesta kokopäiväisestä nuoriso-ohjaajasta, 

omasta siivoojasta sekä jokusesta tuntityöntekijästä. Tuntityöntekijöitä tarvitaan ainakin 

kolmelle vuorolle viikossa. Lisäksi myös vakituisen henkilökunnan ylimääräisten menojen ja 

työtehtävien takia. Kontulan skeittihalli ottaa myös halukkaita työkokeiluihin. Kontulan hallilla 

on ollut työkokeilussa mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olleita sekä suomen kielen 

opiskelijoita, esimerkiksi suomeen muuttaneita kielen kurssilaisia. Lisäksi skeittihallilla on 

ollut myös työharjoittelijoita erinäisistä kouluista. Ainoa päälinjaus on, että työntekijällä olisi 

joko skeittausharrastus, taikka harrastustaustaa sekä tietoa ja intoa lajia kohtaan.  
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2.2.3 Kesä 

Kesäisin skeittihalli ei ole toiminnassa. Silloin aika käytetään yleensä tehden remonttia, eli 

muokaten skeitattavuudeltaan hallin objekteja erilaisiksi. Kesäisin on myös yleensä ollut 

järjestettyä toimintaa, esimerkiksi skeittileirejä. Leiriryhmä koostuu ilmoittautuneista ja heidän 

kanssaan kierretään viikon ajan pääkaupunkiseudun skeittipuistoja julkisia liikennevälineitä 

hyödyntäen. Ensi kesä tulee olemaan erilainen, sillä isompaa remonttia on turha tehdä, koska 

halli on ollut puoli kautta suljettuna koronarajoitusten vuoksi. Sen lisäksi, Kontulan 

kelkkapuistoon tulee skeittikontti kesäksi, jonka kanssa skeittihalli tulee tekemään yhteistyötä. 

2.3 Skeittihallin toiminta koronaepidemian aikana 

Koronaepidemia loi haasteita skeittihallin toimintaan sekä asiakkaiden nuorisotyölliseen 

kohtaamiseen. Skeittihalli pystyi kuitenkin avaamaan ovensa ja ylläpitämään toimintaa, koska 

koronarajoitukset eivät olleet vielä niin ankaria eivätkä koskeneet kaikkea nuorten 

harrastustoimintaa. Kesällä oli tullut uusi nuorien harrastajien aalto ja skeittihallin ollessa auki 

syksyllä 2020 oli toimistolla hengailu kielletty harrastajien turvallisuuden takaamiseksi, joten 

se ei ollut hyvä hetki tutustua uusiin kasvoihin. Syksyisin on yleensä noin 40–50 uutta naamaa 

kävijöissä ja vuonna 2020 hallin ollessa vielä avoin, oli näihin henkilöihin kontaktin luonti ja 

tutustuminen normaalia hankalampaa. 

Skeittihallin toiminnasta ja sen suunnittelusta hankalaa on tehnyt myös epätietoisuus ja 

epävarmuus koskien sulkutoimien kestoa. Halli on ollut ovet suljettuna joulukuun 2020 sulun 

alettua. Tieto sulkutoimien kestosta ja jatkuvuudesta on tullut noin kolmen viikon pätkissä ja 

vaikeuttanut toiminnan suunnittelua. Ensimmäisen kolmen sulkuviikon aikana hallin 

henkilökunta teki huoltotöitä ja muita mahdollisia rästihommia skeittihallin tilaan liittyen. 

Kerran päivässä henkilökunta teki Instagramiin skeittivideosuosituksen. Julkaisujen tavoitteena 

oli näkyä sosiaalisessa mediassa sekä saada sitä kautta asiakaskontakteja. Tavoitteena oli myös 

tuoda asiakaskunnalle jonkinlaista piristystä ja sisältöä päiviin, jolloin ei ainakaan Kontulan 

skeittihallille päässyt skeittaamaan. Hallin henkilökunta onkin suunnannut katseensa jo 

tulevaan kesään ja kesätoimintaan, mm. aikaisemmin mainittuun skeittikonttiin. Isoin 

nuorisotyöllinen työtapa yhä jatkuvan sulun aikana onkin ollut juuri toteutetut jalkautumiset. 

Koska hallilla toiminnan järjestäminen on ollut mahdottomuus, on se jäänyt ainoaksi keinoksi 

kohdata kasvotusten asiakkaita. 
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3 TIETOPERUSTA 

Tässä kappaleessa käsittelen opinnäytetyötä varten toteutettujen jalkautumisten tietoperustaa 

syvemmin. 

3.1 Jalkautuva nuorisotyö 

Jalkautuvassa nuorisotyössä on kyse, kun nuorisotyön ammattilaiset menevät nuorten luo. 

Lähtemällä jalkautumaan, tavoitetaan myös sellaisia henkilöitä, joita ei nuorisotaloilla taikka 

skeittihallilla muuten näkisi. Jalkautujien tärkeimmät tehtävät ovat olla läsnä sekä havainnoida 

ympäristöä missä liikutaan. Nuorten toimintaympäristöissä liikkuminen lisää nuorten ja 

aikuisten välistä vuorovaikutusta sekä vapaamuotoiset kohtaamiset saattavat antaa nuorille 

tunteen, että heistä ja heidän tekemisistään ollaan kiinnostuneita. Nuoret usein myös kaipaavat 

kohtaamisia aikuisten kanssa, vaikkeivat he sitä myöntäisi. Ja koska kadulla ja muissa 

nuorisotilan ulkopuolisissa tiloissa jalkautuvat liikkuvat puolueettomalla kentällä, muuttuu niin 

nuorisotyöntekijän kuin nuoren rooli. Kun nuorten luo poistutaan esimerkiksi omalta 

kotikentältä, on nuorten helpompi keskustella aikuisen kanssa asioista, joista ei muuten tulisi 

keskusteltua. Jalkautuvan työn keskiössä on myönteinen ja leimaamaton lähestymistapa, kuin 

myös kunnioittava kohtaaminen sekä nuoren kuunteleminen. (Aseman Lapset 2013.) 

Jalkautuvassa nuorisotyössä on otettava myös jalkautuvien turvallisuus huomioon. 

Jalkauduttavien alueiden erityispiirteet olisi huomioitava sekä jalkautumiseen on otettava aina 

pari mukaan. Tarvittaessa jalkautumisesta voidaan ilmoittaa etukäteen poliisille tai 

järjestyksenvalvojille. Tämä ei ollut kuitenkaan tarpeellista opinnäytetyötä varten toteutetuissa 

jalkautumisessa, koska liikuimme meille erittäin tutulla maaperällä ja vaaratilanteita 

jalkautuessa sattuu kuitenkin todella harvoin. Jalkautuminen kehittää nuoria kohtaavien eri 

alojen ammattilaisten yhteistyötä ja jalkautumalla voikin saada aivan erilaisen yhteyden 

nuorten kanssa, sekä uutta tietotaitoa kohtaamistilanteisiin. Jalkautuminen ja nuorten 

kohtaaminen myös edistää kunnioitusta niin ihmisiä kuin yhteisiä tiloja kohtaan.  (Aseman 

Lapset 2013.) 

"Jalkautuvat nuorisotyöntekijät voivat toimia välittäjinä nuorten ja aikuisten välillä. 

Yhteisymmärrys löytyy parhaiten, kun kohdataan kasvokkain ja kuullaan toisen 

ajatuksia." -Mikko Riiheläinen, Aseman Lapset 2013. 
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3.2 Etsivä nuorisotyö 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on täydentää olemassa olevia palveluita ja tavoittaa nuoria, jotka 

ovat joko palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat jonkun kulkemaan rinnalle ja antamaan 

ohjausta. Työn keskiössä on saada luotua luottamuksellinen suhde nuoreen, kannustaa häntä 

löytämään sisäinen motivaatio, kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen vahvuuksiaan ja 

mahdollisuuksia sekä tukea nuoren itsenäisyyttä, osallisuutta, arjentaitoja ja luomaan 

vertaisyhteisöjä. Etsivä nuorisotyö on paikkaan mukautuvaa ja se voi olla hyvinkin erinäköistä 

eri paikoissa. Etsivä työ lähtee liikkeelle nuorten paikallisista ja ajankohtaisista tarpeista, kuin 

myös alueisiin liittyvistä erityispiirteistä ja mahdollisuuksista. Etsivä työ vaatii onnistuakseen 

parhaiten tehtävässään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja etsivää työtä tekevällä tulisi 

olla alan koulutus, ymmärrystä nuorten elämästä ja sen osa-alueista sekä myös kokemusta 

nuorisotyöstä. (Into Ry 2019; Vilen 2018.  22, 30, 44, 52, 64) 

Kuten muutakin nuorisotyötä, myös etsivää työtä ohjaa nuorisolaki. Tämän lain tavoitteena on:  

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja 

edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää 

tietojen ja taitojen oppimista; 

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; 

sekä 

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. (Nuorisolaki 2016) 

3.3 Skeittaus 

Skeittaus Eli rullalautailu, keksittiin Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Läpimurron laji teki 1975, 

jolloin aloitettiin skeittipuistojen tekeminen lajin harrastajille. Perusidea skeittaukselle on 

liikkua ja/tai tehdä temppuja skeittilautaa hyödyntäen. Suomessa on skeitattu lähestulkoon yhtä 

pitkään kuin Yhdysvalloissa, mutta läpimurron laji teki 1980-luvun loppupuoliskolla. 

Skeittausta voi harrastaa hyvin monella eri tapaa, esimerkiksi teknisistä tasaisella alustalla, eli 

”flätillä” tehtävistä tempuista aina hurjapäisiin stunt- tyylisiin suorituksiin. Skeittausta voi 

harrastaa myös ilman temppuilua, eli niin sanottua ”cruisailua,” käyttäen skeittilautaa 

liikkumiseen paikasta a paikkaan b. Skeittaaminen on myös hauska sekä fyysisesti ja henkisesti 
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haastava laji. Skeittaus voi myös näyttää vaaralliselta, ja sitä se onkin, jos ei käytä tarvittavaa 

aikaa taitojen kartuttamiseksi. Skeittaus on kuitenkin melko turvallinen harrastus verrattuna 

moneen muuhun lajiin, sillä oletuksista huolimatta, ei skeittauksessa satu yhtään sen enempää 

onnettomuuksia kuin muissa ns. perinteikkäimmistä lajeista. (Suomen Rullalautaliitto 2021a.) 

Juuri skeittauksen monimuotoisuus saattaa olla perusteena lajin suosioon, sillä skeittauksessa 

on tietynlainen säännöttömyys ja täysi valinnanvapaus. Skeittausta ei harrasteta tiukoin 

treeniaikatauluin, vaan jokainen harrastaja voi muokata aikataulut itselleen parhaiten sopiviksi. 

Laji on omaehtoinen ja harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikkialta mielikuvituksen rajoissa 

sekä harrastusvälineenä skeittilauta on hyvinkin edullinen. Skeittausta monesti tituleerataan 

elämäntavaksi ja se sitoo niin nuoret kuin vanhemmatkin harrastajat tiiviisti yhteen. (Suomen 

Rullalautaliitto 2021b.) 

Skeittauksesta on myös karsiutunut ajan saatossa ns. ”lökapöksy-hoppari” -teema pois ja laji 

on saanut oikeaa tunnustusta. Skeittaus otettiin uutena lajina mukaan 2020 Olympialaisiin, 

jotka valitettavasti jouduttiin koronan takia perumaan. Skeittaus on hyötyliikuntaa ja toimii 

vastapainona hyvin perinteisemmille myös fyysisyyttä vaativille urheilulajeille. (Jansson & 

Karvonen 2013.) Skeittausta Suomessa edistää Suomen rullalautaliitto. Liiton tarkoituksena on 

viedä lajia eteenpäin ja se toimii myös skeittiseurojen keskusjärjestönä. Suomen rullalautaliitto 

on opetusministeriön tukema valtakunnallinen nuorisojärjestö, sekä se edustaa Suomea 

kansainvälisissä World Skate ja European Skateboard Association liitoissa. Jäsenyhdistyksiä 

rullalautaliitolla on yli 40 ja niissä jäseniä yli 2000. (Suomen Rullalautaliitto 2021c.) 

3.4 Sosiaalinen vahvistaminen 

Sosiaalinen vahvistaminen tarkoittaa elämäntaitojen kartuttamista ja se on määritelty 

nuorisolaissa toimenpiteiksi, jotka parantavat elämänhallintaa ja ehkäisevät syrjäytymistä. 

Käsitettä sosiaalinen vahvistaminen alettiin käyttämään vanhan syrjäytymisen ehkäisy -

käsitteen tilalla vuoden 2006 nuorisolain johdosta. Käsitteenä sosiaalisen vahvistamisen ei 

katsota olevan niin leimaava, vaan sillä viitataan käytäntöön, jossa parannetaan vähittäin 

nuorten elämäntilannetta ja hallintaa. Sosiaalinen vahvistaminen on kokonaisvaltaista sekä 

moniammatillista hyvinvoinnin, osallisuuden ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaalisen 

vahvistamisen keskipisteen ajatellaan olevan ehkäisevässä työssä ja sen tavoitteena aktiivinen 
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kansalaisuus sekä yhteisöllisyys. Sosiaalisen vahvistamisen ydin koostuukin kolmesta tekijästä, 

joita olisi hyvä tukea. (Kuure, Kapanen, Lipponen 2015, 8, 32 & Into ry 2016) 

1. Vuorovaikutustaidoista sekä sosiaalisesta toimintakyvystä 

2. Itsetunnosta ja -arvostuksesta 

3. Osallisuudesta ja elämänhallinnasta 

Suuntauksena sosiaalisessa vahvistamisessa on siis sosiaalisen toimintakyvyn, elämän -ja arjen 

hallinnan parantuminen omien tarpeiden mukaan. Sosiaalinen vahvistaminen edistää 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja sen merkittävyyteen. Vahvistamisen tarpeita 

voivat liittyä mm. työttömyyteen ja toimeentuloon, mielekkään tekemisen puutteeseen, 

itsearvostuksen puutteeseen, yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen, arjen asioiden vaikeuteen ja 

toivottomuuden tunteeseen. Nämä tunteet kytkeytyvät helposti alisuoriutumiseen toisin kuin 

yhteisöön liittyminen, joka päinvastoin vahvistaa elämästä suoriutumista. (Kuure, Kapanen, 

Lipponen 2015. 8, 32; Into ry 2016) 

Mihin ja miksi sosiaalista vahvistamista siis tarvitaan? Voitaisiin sanoa, että jokainen voi tarvita 

sitä jossain vaiheessa elämää. Se voi ilmaantua esimerkiksi tukena, ohjauksena tai neuvontana. 

Ei välttämättä tarvita mitään mittavia toimenpiteitä, mutta lähinnä sitä, että tukea olisi tarjolla 

juuri oikealla hetkellä. Hyvinvoiva yksilö on aktiivinen yhteisöjen jäsen ja yhteisöt lisäävät 

yksilön hyvinvointia. (Lundbom & Herranen 2011. 6.) 

Sosiaalisella vahvistamisella on mielestäni paljon tilausta ja tarvetta tässä koronaepidemian 

runnomassa ajassa ja paikassa. Ihmiset ovat joutuneet eristäytymään omiin oloihinsa 

harrastusten ja muiden kohtaamispaikkojen ollessa suljettuna. Osa ihmisistä pärjää varmasti 

mainiosti mutta toisaalta löytyy myös ihmisiä, varsinkin nuoria, joilla arjesta selviytyminen on 

haastavampaa johtuen ainakin totutun tukiverkoston puuttumisesta. Tätä tukiverkkoa myös 

skeittaus ylläpitää. Lajin harrastajakunta on laaja ja koostuu yleensä hyvistä, jopa elämän 

läpivievistä kaverisuhteista, joita on tärkeä vaalia. 

3.5 Nuorten yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan, että jokaisella tietyn yhteisön jäsenellä olisi mahdollisuus 

vaikuttaa sen toimintakulttuuriin, ilmapiiriin sekä päämääriin. Mieleinen ja nuoren 
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hyvinvointia tukeva yhteisö rakentuu jokaista yhteisön jäsentä arvostamalla sekä antamalla 

heille merkityksellinen, osallistava ja yhteisöllinen kokemus. Yhteisellä tekemisellä, 

esimerkiksi skeittauksella, vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustapoja sekä otetaan yhteisön 

jäsenten osaaminen ja kiinnostuksen kohteet huomioon. Nuori oppii tällä tavalla ilmaisemaan 

itseään, tuomaan mielipiteitään esille sekä ottamaan vastuuta osana yhteisöä. Näillä taidoilla 

nuoren on helpompi tulla toimeen kansaihmisten parissa, sekä nämä taidot auttavat tutustumaan 

uusiin ihmisiin, olla osana ryhmää sekä ne vaikuttavat myös positiivisesti ryhmähenkeen. Muun 

muassa päihdekokeilut saattava vähentyä tai siirtyä myöhemmäksi nuoren tuntevansa olevan 

osa turvallista ja hyvin toimivaa yhteisöä. (Christensen 2020) 

Myös ystävyys- ja kaverisuhteet ovat suuri osa kokemusta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä, 

ja ne ovatkin osa hyvinvoinnin perusrakenteita. Lähivuosina ja myös koronaepidemian vuoksi 

lasten sekä nuorten kokema yksinäisyys on ollut nousussa. Tätä tunnetta on lisännyt koronan 

vuoksi asetetut poikkeusjärjestelyt. Pitkään jatkuva yksinäisyys on niin kansainvälisten kuin 

suomalaistenkin tutkimuksien mukaan riski psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Nuoret 

jakavat kaverien kanssa yhteisiä asioita, niin huolia ja murheita kuin myös iloa ja onnistumisia.  

Nämä tilanteet, joissa yhdessä toimimisen sekä ristiriitojen ratkaisujen taitoja harjoitellaan ovat 

jääneet kuluneen vuoden aikana nuorilta joko kokonaan pois taikka vähentyneet huomattavasti. 

Nuoret tarvitsevat yhteisöllisyyttä harjoittaakseen ja vahvistaakseen yhteisöjensä luottamusta, 

osallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. Ne ovat suuressa roolissa nykyiselle ja tulevalle 

oppimisille, terveydelle, turvallisuudelle sekä hyvinvoinnille. (Opetushallitus 2021.) 

3.6 Skeittaajien yhteisöllisyys 

Skeittaus on ainakin minulle, kuin myös varmasti monelle muillekin lajin harrastajille iso 

yhteisöllisyyden kokemista. Skeittaajien omassa yhteisössä korostuvat yhteiset 

kirjoittamattomat säännöt, jotka voi ymmärtää melkeinpä vain kuulumalla osaksi tätä hienoa 

kulttuuria. Skeittiyhteisöt ovat suuria ja niistä löytää helposti uusia kavereita. Harrastamisesta 

mielekästä tekeekin se, että on hyvin ystävien ympäröimänä ja saa vertaistukea. Harrastamiseen 

kuuluukin isona osana ns. spekulointi lähes kaikesta skeittaukseen ja elämään liittyvistä 

seikoista. Harrastuspaikoilla vaihdetaan kuulumiset ja jaetaan ilo ja surut. Oli myös hauska 

huomata jalkautumisia tehdessä, kuinka tieto eri harrastuspaikoista liikkuu yhteisön sisällä mm. 

yhteisissä Whatsapp -ryhmissä sekä sosiaalisessa mediassa. Tätä kautta saimme tietoa 
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esimerkiksi ovikoodeista parkkihalleihin ja uusista paikoista, missä olisi mahdollista harrastaa 

skeittihallin ollessa suljettuna.  

Merkityksellisimpinä asioina skeittauksessa pidetäänkin lajin luonnetta, jossa yhdistyy vapaus, 

monipuolisuus, muunneltavuus sekä yhteisöllisyys, kuin myös omaehtoisuus ja onnistumisen 

kokeminen. Lajilla on erilainen luonne verrattuna niin sanottuihin perinteisempiin 

liikuntamuotoihin, skeittauksessa valmentajat eivät määrää, miten lajia kuuluisi harrastaa, vaan 

siinä harrastaja itse selättää kehityshaasteensa ja löytää omat tapansa tehdä ja harjoitella. Lajissa 

yhdistyvät liikunta ja luovuus, jolloin voi itse päättää kuinka monipuolisesti haluaa toteuttaa 

itseään. Vaikkakin skeittaus tuo mukanaan tällaisen yksilöllisen kokemuksen, on skeittaukseen 

liittyvän hyvinvoinnin keskiössä kuitenkin harrastajayhteisöt ja kaverit. Kavereiden 

tapaaminen onkin iso osa skeittausta, eikä lajin koeta olevan samanlainen ilman siihen liittyvää 

yhteisöä. Tässä yhteisössä korostuvat yhteiset pelisäännöt, arvot, periaatteet, suvaitsevuus ja 

tietynlainen kokemus olemisesta osa yhtä isoa perhettä. Skeittiyhteisöt ovatkin suuria ja niihin 

kuuluu harrastajien lisäksi myös ei harrastajia, jotka ovat vain kulttuurin fiilistelijöitä. Yhteisöt 

muodostuvat uusista ja vanhoista kavereista, sekä lajissa vallitseva yhteisöllisyys on myös 

kansainvälistä, eikä näin ollen tunne rajoja. (Likes 2015, 12) 
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4 UUSI TYÖSKENTELYTAPA JA KOKEILU 

KÄYTÄNNÖSSÄ 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin jalkautuen havainnointia. Havainnointia eli 

observointia käytettäessä saadaan tietoa siitä, toimivatko havainnoinnin kohteet niin kuin 

sanovat toimivansa. Näissä jalkautumisissa havainnoinnin kohderyhmänä oli siis skeittauksen 

harrastajat. Koska tiedossa oli, että skeittausta harrastetaan skeittihallin koronasulusta 

huolimatta, haluttiin se saada konkreettiseksi ja hyödyntää sitä skeittihallin toiminnan 

merkityksellisyyden todistamiseksi. Nämä jalkautumiset eivät siis olleet vain satunnaista 

katselemista, vaan systemaattisempaa tarkastelua. Havainnoinnin etuna on se, että sillä tavoin 

saadaan suoraa informaatiota kohderyhmän toiminnasta ja käyttäytymisestä. (Saaranen-

Kauppinen, Puusniekka 2016.) 

Koska havainnointi sopii erittäin hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi, kuin myös 

vuorovaikutuksen tutkimiseen, valikoitui se erinomaiseksi tavaksi tutkia missä ja miten 

skeittaajat lajiaan harrastavat. Koska näissä paikoissa, joihin jalkauduimme tilanteet saattavat 

muuttua nopeasti mm. skeittauksen kieltämisen myötä, oli havainnointi myös oiva valinta 

tutkimusmenetelmäksi. Havainnoinnin avulla saatiin myös kerättyä tietoa, mitä ei tutkittavat 

olisi välttämättä halunneet kertoa suoraan, esimerkiksi että missä paikoissa ja miten he 

skeittausta harrastavat. Kaikkia paikkoja eivät skeittaajatkaan toisille halua paljastaa, ettei 

näistä tiloista tulisi liian suosittuja ja väkimäärän kasvaessa myös harrastaminen vaikeutuisi 

taikka se saattaisi loppua kokonaan. (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2016.) 

4.1 Jalkautumiset, idea ja suunnittelu 

Kontulan skeittihallin ollessa suljettu, mietittiin mitkä olisivat tapoja olla asiakkaisiin 

yhteydessä. Hallin väki käytti sosiaalista mediaa apunaan ja tekivät Instagramin kautta 

päivittäin skeittivideosuositus -julkaisun. 

Koska muutkin nuorisotilat olivat suljettuina, kantautui skeittihallin korviin heidän harjoittavan 

jalkautuvaa nuorisotyötä. Syntyi idea, että mitä jos ottaisi jalkatuvan nuorisotyön 

toimintamallin ja soveltaisi sitä skeittihallin toimintaan. Sillä skeittihallin pitäessä yhä ovensa 

kiinni ja siten toiminnan harjoittamisen ollessa mahdottomuus, jäisi jalkautuminen ainoaksi 

keinoksi olla asiakkaisiin kasvotusten kontaktissa. 
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Kontulan hallilla oli ollut työympäristössä puhetta myös työn tietoperusteisuudesta. Siitä, että 

olisi jokin dokumentoitu ja luotettava tieto asioiden taustalla, joilla pystytään perustelemaan 

toteutettava työtoiminta. Parkkihalleissa ja muualla ei siihen tarkoitetuissa tiloissa tapahtuvasta 

skeittauksen harrastustoiminnasta on varmaankin jokaisella asiaan vihkiytyneellä jonkinlainen 

tieto päässään, mutta dokumentoitua tietoa asiasta ei löydy. Tällä hankittavalla tiedolla olisi siis 

arvoa skeittihallille ja sitä käyttämällä voitaisiin osoittaa, kuinka iso tarve skeittihallin 

toiminnalla on harrastajien keskuudessa.  

Jalkautumiset tulisivat siis olemaan erittäin havainnointivetoisia ja etenisivät tietoperustan 

hankkiminen edellä. Tarvittiin konkreettinen tieto talvella tapahtuvasta koronasulun aikaisesta 

harrastustoiminnasta.  

Ennen jalkautumisia pohdittiin myös, ottaako nuorisotyöntekijät skeittilaudat mukaan 

jalkautumaan. Se tarkoittaisi, että jalkautumisissa olisi myös yhdessä harrastamisen näkökulma 

mukana. Lautojen mukaan ottaminen olisi tehnyt nuoriso-ohjaajat ehkä helpommin 

lähestyttäviksi, mutta tilojen ollessa sellaisia, joissa olisi lähtökohtaisestikin asiaton oleskelu 

muutenkin kielletty, lopputulemana oli, että lautoja ei otettaisi mukaan.  

4.2 Toteutetut jalkautumiset 

Jalkautumisia toteutettiin opinnäytetyötä tehtäessä yhteensä neljä kertaa, 3.12.2020, 7.12.2020, 

16.12.2020 sekä 20.1.2021. Reittiä suunniteltiin etukäteen ja se toteutettiin sekä jalan että 

julkisia liikennevälineitä hyödyntäen. Jalkautumisreitti pysyi jokaisella neljällä kerralla 

melkein samana pois lukien tapaukset, jos tietoon tuli esimerkiksi jokin paikka, missä 

skeittaajia oli havaittu, jolloin reitti saattoi muuttua lennosta. Reitin suunnittelussa käytettiin 

apuna jalkautujien vuosien saatossa kertynyttä vankkaa skeittaustietoa sekä skeittaajien 

yhteisöllisyyden mahdollistamaa puskaradiota. Jalkautumisiin osallistui minun lisäkseni kaksi 

Kontulan skeittihallin vakituista työntekijää. Tässä luvussa nostan esille miksi paikat ovat 

harrastajien suosiossa ja teen mielestäni tärkeitä nostoja jalkautumista. Liitteistä löytyy kaikki 

jalkautumiskerrat ja paikat eroteltuna yksityiskohtaisemmin. 
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Kaavio 1. Vierailukerrat suhteutettuna paikkoihin. Kaaviosta voi päätellä, kuinka iso osa 

esimerkiksi vain kerran vierailluista paikoista eivät osoittautuneet uusintavierailun arvoisiksi. 

Kun taas neljä kertaa vierailtuja paikkoja oli huomattavasi vähemmän, mutta ne olivat sitäkin 

otollisempia ja siksi uusintavierailuja tehtiin. 

4.3 Kaikilla jalkautumisilla vieraillut paikat 

Pasilan Resiinaparkki parkkihalli: Tämä parkkihalli on ollut skeittaajien suosiossa jo ennen 

koronapandemiaa. Sisään pääsee ovikoodilla, joka on tullut tietoomme skeittipiireistä, sekä 

omalla autolla muutaman euron maksua vastaan. Osa skeittaajista hyödyntääkin tätä, ja usein 

paikalla onkin omalla autolla saapuneita harrastajia. 

Paikan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti koronarajoitusten ja skeittihallin sulkemisen 

vuoksi ja se näkyi myös jalkautumisilla. Harrastajat tahtovat harrastaa, mutta se on luvallisissa 

paikoissa tehty mahdottomaksi. Paikalla olikin kerran ollut parisenkymmentä skeittaajaa, joita 

vartijat eivät olleet saaneet poistumaan, joten he joutuivat kutsumaan virkavallan paikalle 

poistamaan harrastajat. Nyt parkkihallin ovikoodit on vaihdettu, eikä tilaan pääse totuttuun 

tapaan. Alatasolla harrastettu oheistoiminta, mm. tupakointi sekä oluenjuonti ei ole varmasti 

auttanut asiaa. Parkkihalliin on asennettu kaikkiin skeittauksen mahdollistaviin obstaakkeleihin 

niin sanotut skatestopperit, eli betoniin on porattu ja pultattu metallilaattoja, jotka estävät 

betonipinnoilla liukumisen. Yllättävää on, että paikassa skeittaus sai jatkua näinkin pitkään.  

18 %

35 %
12 %

35 %

Vierailukerrat paikoittain

Neljä kertaa

Kolme kertaa

Kaksi kertaa

Kerran
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Eläintarhan Micropolis skeittipuisto: Eläintarhan skeittipuisto, viralliselta nimeltään 

Micropolis mutta harrastajien keskuudessa tuttavallisesti Eltsu on vuonna 2006 valmistunut 

luonnonkivestä ja betonista rakennettu skeittipaikka aivan Eläintarhan urheilukentän ja 

Helsingin jäähallin kupeessa. Paikka on suunniteltu osin myös ympäristötaideteokseksi, ja 

suunnittelusta on vastannut skeittaaja sekä maisema-arkkitehti Janne Saario. (Stadissa 2021) 

Puisto on lähivuosina sittemmin remontoitu ja paranneltu. Skeittipuiston keskeinen sijainti, 

valaistus sekä maan nopea kuivuminen tekevät paikasta harrastajille mieluisan. 

Jalkautumiskerroilla paikalla olikin noin parikymmentä harrastajaa, mutta kelien muuttuessa 

sateen kautta lumeksi, paikalta havaittiin vain yksi lumilautailija. 

Kluuvin kauppakeskuksen parkkihalli: Tämä parkkihalli on ollut skeittaajien suosiossa jo 

pitkään, mutta on nykyään erittäin häätöaltis, eli harrastaminen saattaa loppua vartijoiden 

toimesta nopeasti. Paikasta tavoitettiinkin vain kaksi skeittaajaa, jotka harmittelivat, ettei 

rajoitusten takia ole paikkoja, joissa saisi harrastaa rauhassa.  

4.4 Kolme kertaa vieraillut paikat 

Kontulan kelkkapuiston skeittipuisto: Vuonna 2020 valmistunut uusi betoninen 

skeittipuisto, jossa sijaitsee Suomen ainoa olympia-mitoituksen täyttävä skeittipooli, eli uima-

allas tyyppinen obstaakkeli. Kuten Eläintarhan, myös tämänkin puiston on suunnitellut Janne 

Saario. (Helsingin kaupunki 2020) Paikasta ei kovin montaa harrastajaa tavoitettu, johtuen 

varmaankin siitä, että tämä oli yleensä jalkautumisten ensimmäinen etappi ja kello oli vasta 

iltapäivän puolella. Lumien tultua paikassa ei ollut ketään, vaikkakin puitteet lumilautailuun ja 

snowskeittaukseen olisivat olleet oikein hyvät. 

Redin parkkihallin skeittialue: Skeittipaikka, jota ylläpitää helsinkiläinen skeittiyhdistys 

Helride Collective sekä Kauppakeskus Redi. Alue on ollut koronatoimien takia suljettuna. 

Paikassa havaittiin vain muutama skeittaaja, jotka olivat vain luultavasti käyneet tarkastamassa, 

olisiko skeittialue käytössä. Skeittialue on suljettu nyt kokokaan eli alueelle, jossa skeittialue 

sijaitsee ei ole pääsyä laisinkaan. Tämä on järkevä ratkaisu, joka olisi varmaan kannattanut 

tehdä jo aiemmin, sillä tilassa on ollut luvatonta käyttöä. 

Brahen kentän Wammapark skeittipuisto: Kallion Brahen puistossa sijaitseva skeittipaikka, 

joka on ollut harrastajien suosittu kohtauspaikka jo 90-luvulta asti. Vuonna 2018 paikka 

rakennettiin uudelleen Suomen skeittibetonin toimesta sekä virallistettiin skeittipuistoksi. 
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Joulukuun 2020 alkupuoliskolla paikka oli kuiva ja hyvin valaistu, joten paikalta löytyi myös 

harrastajia noin parikymmentä. Lumien tultua harrastajat kaikkosivat kokonaan. (Suomen 

skeittibetoni 2019) 

Wallihalli: Walli by Ponke’s eli skeittaajien keskuudessa tuttavallisemmin Wallihalli sijaitsee 

Helsingin Vallilassa ja on kaikille avoin skeittihalli, -kauppa ja kulttuuritila. Hallia ylläpitää 

Suomen vanhin skeittikauppa Ponke’s the Shop. (Walli by Ponke’s 2021.) Halli oli 

koronarajoitteista huolimatta auki, mutta kävijämäärä rajattu 25 henkilöön. Viiden euron 

kertalippu oikeuttaa kahden tunnin sisäänpääsyyn. Henkilökunta kertoo, ettei 25 henkilön raja 

ole täyttynyt kertaakaan. Henkilökunta päivittää myös Instagramiin tunnin välin tiedotteen sen 

aikaisesta kävijämäärästä. Lumien tultua halli on usein rajoitusten sallimissa määrin täynnä, eli 

25 harrastajaa. Koronarajoitukset tulevat vastaan jatkuvasti ja henkilökunta tuntuvat olevan 

niihin jo hieman turhautuneita.  

Kamppi/Forum/Stockmann parkkihalliverkosto: Tämä pätkä sisältää paljon kohteita, jotka 

saattavat houkutella skeittaajia paikalle. Jalkautumiskerroilla heitä ei kuitenkaan paikalla ollut. 

Finlandia-talon parkkihalli: Skeittaajien suosiossa oleva paikka, jonne pääsyyn vaaditaan 

muutama kikka. Kerran paikalta tavoitettiin viisi skeittaajaa, jotka olivat saaneet olla paikan 

häätöalttiudesta huolimatta yli tunnin ilman vartijoiden käyntiä. Muilla kerroilla skeittaajia ei 

näkynyt, mutta paikalla oli kuitenkin selvästi skeittaajilta jääneitä roskia.  

4.5 Kaksi kertaa vieraillut paikat 

Suvilahden tee-se-itse skeittipuisto: Suvilahden skeittipuisto, eli Suvilahti D.I.Y sijaitsee 

Kalasataman vanhan konttiaukion kulmassa Suvilahden vieressä. 900 neliömetrin lue on 

Suomen Rullalautaliiton vuokraama ja sitä on rakennettu vuodesta 2011 asti, ja rakennetaan 

yhä. Tällä hetkelle skeittipuisto onkin purku-uhan alla ja puisto pitikin purkaa jo vuonna 

2020. Näin ei ole kuitenkaan käynyt ja skeittaajille ja muille kulttuurista nauttiville tärkeä 

paikka on saanut vielä toisteiseksi saanut olla samalla paikalla. Skeittihallin kohtalosta on 

ollut mediassa paljon puhetta, viimeisimpänä kun Helsingin kaupunki julkisti suunnitelman 

rakentaa alueelle kulttuuri- ja tapahtumakeskuksen. (Paukkunen 2021, Alaluusua 2020) 

Skeittaajien suosimasta paikasta tavoitettiin jalkautumiskerroilla kuitenkin vain 

potkulautailijoita. Alue on valaisematon ja siksi harrastamien paikassa on pimeän tullen 

hankalaa, vaikka maa olisikin kuivana. 
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Rautatien asematunnelit/kaivopiha: Tämä on tiukasti vartioitu ja rauhaton paikka, joka 

kuitenkin sisältää skeittauksen kannalta kiinnostavia kohteita. Paikasta ei kuitenkaan harrastajia 

kertaakaan löytynyt.  

4.6 Kerran vieraillut paikat 

Seuraavissa paikoissa vierailtiin jalkautumisilla vain kerran: Messukeskuksen parkkihalli, 

Helsingin keskustakirjasto Oodi, Länsi-Pasilan Maistraatti -parkkihalli, Hermannin 

skeittipuisto Hämeentien sillan alla, Alppipuisto sekä WTC-parkkihalli Keskuskadulla. Paikat 

ovat olleet skeittaajien suosiossa, mutta paikoista ei heitä kuitenkaan tavoitettu, vaikka jälkiä 

harrastajista näkyikin, esimerkiksi Messukeskukselta löytyi itserakennettuja skeittaukseen 

soveltuvia obstaakkeleita. Poikkeuksena keskuskirjasto Oodi, jonka edessä oli muutamia 

harrastajia. Paikalle oli kuitenkin turha enää mennä kaupungin peittyessä lumeen. Paikat 

osoittautuivat ehkä hieman vesiperiksi, jonka takia ne eivät olleet useamman vierailun arvoisia. 

WTC-parkkihallin edustalla todistimme välikohtausta, jossa nuoret härnäsivät keski-ikäistä 

miestä. Nuoret poistuvat juosten paikalta. Mies jututti meitä, mutta käyttäytyi sen verran 

uhkaavasti, että hänet oli viisaampi jättää yksin riehumaan.  
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5 TULOKSET 

Tässä kappaleessa arvioin sekä pohdin jalkautumisista saavutettuja tuloksia, sekä sitä, että 

olivatko jalkautumiset mielestäni onnistuneita. 

5.1 Saavutetut tulokset 

Voisi sanoa, että tulokset, joita jalkautumisilla lähdettiin hakemaan, saavutettiin suhteellisen 

lyhyessä ajassa, ellei jopa erittäin nopeassa, jo noin parilla ensimmäisellä käyntikerralla. 

Kontulan skeittihallin tiedossa on nyt hyvin, että missä harrastajat käyvät, että kaikkia 

mahdollisia harrastajien suosiossa olevia paikkoja ei tiedetä, sekä että harrastajat käyvät 

jokseenkin satunnaisesti eikä heitä kaikista paikoista löydä päivän jokaisella kellonlyömällä. 

Tällainen kellonaikojen jäljitys ei ole ollutkaan jalkautumisien ensisijaisena tavoitteena vaan 

se, että saadaan informaatiota harrastuspaikoista ja harrastajamääristä sekä asiakaskontakteja 

skeittihallille. Jalkautumisilla lähdettiin siis hakemaan tietoa, jolla olisi arvoa skeittihallille ja 

sitä käyttämällä voitaisiin osoittaa, kuinka iso tarve skeittihallin toiminnalla on harrastajien 

keskuudessa. Jalkautumiskerroista tehdyt havainnot ovat nyt kerätty sekä dokumentoitu 

Kontulan skeittihallille. Parkkihallit olivat täynnä harrastajia mutta skeittihalli ammottaa 

tyhjillään koronarajoitusten vuoksi, sen takia tässä ajassa ja paikassa olisi mielestäni 

panostettava huomattavasti enemmän nuorten hyvinvointiin harrastusmahdollisuuksia 

kohentamalla.  
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5.2 Tulokset suhteutettuna jalkautumiskertoihin 

 

Kaavio 2. Kontaktit suhteutettuna jalkautumiskertoihin. 

 

Jalkautumiskertoja suoritettiin tätä opinnäytetyötä tehtäessä yhteensä neljä kertaa. Luomastani 

kaaviosta numero yksi voi helposti pistää merkille, kuinka suuri osa saaduista kontakteista 

tapahtui jo ensimmäisellä jalkautumiskerralla. Tällöin saavutettiin yllätyksellisesti yli puolet 

yhteenlasketusta harrastajien kokonaismäärästä kaikilta neljältä jalkautumiskerralta. Syynä 

tähän on oletettavasti joulukuun alussa vallinneet suhteellisen lämpimät kelit, jotka 

mahdollistivat ulkona harrastamisen. Vuoden edetessä ja vaihtuessa saatujen kontaktien määrä 

on laskenut runsaasti. Tilanne voisi olla myös täysin eri, jos Etelä-Suomen talvi ei olisi ollut 

näin runsasluminen. Tällöin luultavasti harrastajat koittaisivat pitää enemmän 

ulkoskeittauksesta kiinni, mutta talven myötä harrastuskausi on valitettavasti päättynyt erittäin 

suurelle osalle helsinkiläisitä skeittaajista. 

 

51 %

21 %

18 %

10 %

Kontakteja

12/3/20

12/7/20

12/16/20

1/20/21
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Kaavio 3. Kontaktien määrä vallitsevan säätilan mukaan. 

Kaavio numero kaksi myös puoltaa edellistä mahdollista harrastuskauden päättymistä suurelle 

osalle skeittaajista. Kelien muuttuessa vesisateen kautta talveksi, laski kontaktien määrä rajusti. 

Kaaviosta numero kaksi voi pistää merkille, että joulukuun alkupuoliskolla toteutettujen 

jalkautumisien myötä kontakteja saavutettiin reilusti yli puolet kaikista yhteenlasketuista 

kerroista, eli jopa 72 %. Tämä johtuu mielestäni siitä, että kelit olivat tällöin erittäin suotuisat 

ulkoskeittaukseen, jos vain harrastajilta löytyi tekemiseen tarvittavaa sisua ja halukuutta 

harrastamiseen. Vesisateella kontakteja saatiin vielä kohtalaiset 18 %, mutta Helsingin 

kaupungin hautautuessa tammikuisen lumipeitteen alle vaivaiset 10 %. Tähän vaikuttaa myös 

se, että suuri osa harrastajista, jotka lumilautailevat tai snowskeittaavat talvisin, mitä 

todennäköisemmin eivät edes hakeudu parkkihalleihin, sillä heille on mielekästä tekemistä 

tarjolla talviharrastuksien myötä muissa paikoissa. 

Nämä tulokset toimivat myös osana Wallihallin, eli Walli by Ponke’s, aktiivisuuden suhteen. 

Joulukuussa, kun kelit ulkona harrastamiseen olivat vielä kohdallaan, oli Wallihallin 

kävijämäärät vielä suhteellisen maltillisia, kunnes lumien tultua ja vuodenvaihteen jälkeen 

harrastaminen Wallihallissa oli lisääntynyt huomattavasti, halli oli siis melkein täynnä 

viimeisillä jalkautumiskerroilla. Harrastajat ovat ehkä enemmän löytäneet tiensä Wallihalliin 

taikka ovat pakon edestä hakeutuneet sinne. Tähän on varmaankin myös osasyynä se, että 

parkkihallit mitkä olivat enemmän harrastajien suosiossa ovat juuri niitä, mitkä tulevat 

menemään kiinni suurien kävijämäärien ja niin sanotun asiattoman oleskelun ja muun 

oheistoiminnan takia. 

72 %

18 %

10 %

Kontakteja

Ei lunta

Vesisadetta

Lunta
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Jalkautumiskerroilla saavutettiin yhteensä 99 asiakaskontaktia, mutta kokonaismäärä 

kohdatuista harrastajista on huomattavasti suurempi. Kontakteiksi lasketaan vain harrastajat, 

jotka jäivät joko vaihtamaan kuulumisia taikka vastailivat kysymyksiin. Näistä suurin osa 

tavoitettiin ulkoharrastuspaikoilla sekä parkkihalleissa. Tavoitettujen henkilöiden ikäluokka 

vaihtelee aivan alakouluikäisestä päälle parikymppiseen asti. Nämä tavoitetut henkilöt kokivat 

mielestäni jalkautumisen hyvänä juttuna. Skeittihallin nuorisotyöntekijöille on mm. soitettu 

työpaikalle ja kerrottu, kuinka kotiin oli kantautunut positiivinen tieto jalkautujista 

parkkihalleissa ja kaduilla.  

Osa kohdatuista henkilöistä selkeästi vierasti jalkautujia. Koska tilat, joissa harrastajat 

liikkuivat, olivat lähtökohtaisesti sellaisia, joissa ei saisi skeitata, olivat kohtaamisten 

dynamiikka erilainen mitä se olisi esimerkiksi skeittihallilla -taikka puistossa. Nämä tilat, jotka 

ovat tarkoitettu pelkästään harrastamiseen ei ole kiire pois, on kohtaamistilanne täysin erilainen 

kuin esimerkiksi parkkihalleissa. Sellaisessa tilassa kuten parkkihalli on harrastajalla aina 

tietynlaine jännite päällä, että milloin tälle harrastamiselle pistetään loppu esimerkiksi 

vartijoiden toimesta. Koska tilanne oli tämä, harrastajat keskittyivät ehkä mieluummin itse 

harrastamiseen kuin turisivat jalkautujien kanssa niitä näitä. Merkille pantiin myös se, että 

koska jalkautuvilla nuorisotyöntekijöillä oli Helsingin liivit päällä, luulivat harrastajat usein 

jalkautujia vartijoiksi taikka muiksi henkilöiksi, jotka tulisivat tekemään harrastamisesta lopun. 

Tilanne normalisoitui yleensä nuorisotyöntekijöiden kertoessa, että ketä olivat ja mitä tekivät 

paikassa. Huomattiin että etenkin sellaiset henkilöt, jotka eivät olleet nuorisotyöntekijöille 

entuudestaan tuttuja, karttoivat, pakoilivat sekä välttivät kontaktia juuri tämän harrastamisen 

lopettamisen pelon takia. 

Koko kehittämisprosessin arvioisin onnistuneeksi. Prosessi eteni mukavasti melkeinpä omalla 

painollaan ja jalkautumisia toteutetaan yhä tätä kirjoittaessa. Tehdyistä virheistä on opittu ja 

toimintaa muokattu parempaan suuntaan.  

5.3 Pohdintaa jalkautumisista 

Jalkautumisiin oli asennoiduttu niin, että niitä tultaisiin tekemään enemmänkin. Osasyynä 

vähäisiin jalkautumiskertoihin oli ehkä se, että päivät olivat suhteellisen raskaita fyysistesti 

sekä jalkautumisista haluttu tieto saavutettiin jo ensimmäisillä kerroilla. Jalkautumiset olivatkin 

pitkiä, käveltyä tuli kilometreittäin ja yhteen jalkautumisreissuun meni yleensä aikaa noin kuusi 

tuntia. Välillä jalkautuessa tuli tunne, että saakohan taikka voiko esimerkiksi jotain parkkihallia 
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mennä katsomaan. Tunne, että olisi hieman varkain liikkeellä, vaikka työn tekemiseen ja 

toteuttamiseen on ollut kuitenkin lupa. Nuoret harrastajat liikkuvat näissä paikoissa, niin sinne 

oli myös mentävä.  

Mielestäni jalkautumiskerrat olivat kuitenkin mukavia ja harrastuspaikkojen kartoittaminen 

sekä harrastajien kohtaaminen mielekästä, vaikka kotiin päästyä olikin fyysisesti poikki 

pakkasessa kävelystä. Hauskaa oli myös kokemus siitä, kuinka vartijoita nähdessään oli tunne, 

että nyt tulisi sanomista, aivan kuin itse olisi ollut harrastamassa. Myös ovien välistä 

livahtaminen ja ovikoodien metsästys oli hauskaa, vaikkakin siitä tuli välillä hieman epävarma 

olo. Tästä voisi olla tutkimuseettisesti montaa mieltä, mutta itse ainakin hyväksyn tämän 

toiminnan täysin, koska samalla tavalla nuoret harrastajatkin paikkoihin menevät. Vaikka 

monissa paikoissa oli asiaton oleskelu kielletty, uskoisin että jalkautuvaa nuorisotyötä tekevät 

henkilöt ovat paljon tervetulleempia tällaisiinkin tiloihin tarkastamaan tilanteen, kuin 

esimerkiksi häiriöksi olevat henkilöt. Olen myös sitä mieltä, että jalkautuminen ei auttaisi 

vähentämään luvattomilla paikoilla skeittaamista. Skeittauksen harrastajat ovat aina tottuneet 

ottamaan vapaat kaupunkitilat omakseen, eikä tätä ole mielestäni kieltäminen.  

Saamani tiedon mukaan jalkautumisia aletaan tekemään lisää, koska skeittihalli pysyy 

suljettuna koronarajoitusten takia sekä kevät on koittanut ja kelit ovat sopivammat 

ulkoharrastamiseen. Nyt myös jalkautujat voivat ottaa oman skeittilaudan mukaan ja näin 

jalkautumisiin saadaan muutakin sisältöä kuin pelkkä havainnointi. Myös tällä kertaa uskoisin, 

että jalkautumiskertoja tullaan parantaa niin, ettei päivistä tehdä fyysisesti niin raskaita. Toki 

tähän auttaa kevään tuomat paremmat ilmat sekä esimerkiksi polkupyörän hyödyntäminen 

siirtymisiin.  

Normaaliaikoina jalkautumisista olisi mielestäni hyötyä esimerkiksi harrastuspaikkojen 

kartoittamisessa. Jalkautumalla näkisi missä nuoret harrastavat ja millaisista harrastuspaikoista 

he pitävät. Tästä olisi hyötyä esimerkiksi kaupungille uusien harrastuspaikkojen sekä 

kaupunkitilojen suunnittelussa sekä myös skeittipuistojen rakentajille käyttöasteen 

kartoitustarkoituksessa. Uskoisin jalkautuvien nuorisotyöntekijöiden ilahduttavan myös 

skeittaajia, varsinkin nuorempia, joilla ehkä on kovempi kynnys harrastuspaikoille 

menemiseen. Muistan ainakin elävästi, kuinka itseäni jännitti ensimmäisiä kertoja 

skeittipuistoon meneminen. Turvallinen aikuinen, jonka kanssa rupatella ja jolta kysyä 
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vaikkapa vinkkejä harrastamiseen, olisi varmasti tehnyt paikasta vähemmän jännittävän ja 

auttanut rentoutumaan tilanteessa. 
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LIITTEET 

Ensimmäinen jalkautumiskerta 

Ensimmäinen jalkautuminen toteutettiin 3.12.2020. Ilma oli kuiva ja lämpötila nollan tienoilla. 

Olosuhteet olivat siis ulkoskeittaukseen vuodenaikaan nähden yllättävän hyvät. Reitillä oli: 

Kontulan kelkkapuiston skeittipuisto: Paikalla yksi potkulautaileva lapsi isänsä kanssa. 

Redin parkkihallin skeittialue: Tämä alue on ollut koronatoimien takia suljettuna. 

Skeittipaikkaa ylläpitää helsinkiläinen skeittiyhdistys Helride Collective sekä Kauppakeskus 

Redi. Paikalla ei ketään. 

Suvilahden tee-se-itse skeittipuisto: Paikalla kuusi ala-asteikäistä potkulautailijaa tekemässä 

lähtöä. Paikka on pimeä eikä valaistusta ole. 

Brahen kentän Wammapark skeittipuisto: Puisto kuiva ja alueella on hyvä valaistus. Paikalla 

11 skeittaajaa.  

Wallihalli (Yksityinen skeittihalli Ääniwallin yhteydessä): eli Walli by Ponke’s, skeittaajien 

keskuudessa tuttavallisemmin Wallihalli. Helsingin Vallilassa sijaitseva kaikille avoin 

skeittihalli, -kauppa ja kulttuuri tila. Hallia luotsaa Suomen vanhin skeittikauppa Ponke’s the 

Shop. Koronarajoitteista huolimatta auki, mutta kävijämäärä rajattu 25 henkilöön. Viiden euron 

kertalippu oikeuttaa kahden tunnin sisäänpääsyyn. Koska on torstai, on hallissa scootti, eli 

potkulautapäivä. Paikalla 15 potkulautailijaa. (Walli by Ponke’s 2021.)  

Pasilan Resiinaparkki parkkihalli: Tämä parkkihalli on ollut skeittaajien suosiossa jo ennen 

koronapandemiaa. Sisään pääsee ovikoodilla, joka on tullut tietoomme skeittipiireistä, sekä 

omalla autolla muutaman euron maksua vastaan. Parkkihallin kolmessa kerroksessa on kaikissa 

skeittaajia. Alimmassa kerroksessa oheistoimintana myös tupakointia sekä oluen juontia. 

Eläintarhan Micropolis skeittipuisto: Skeittipuisto on kuivana ja alue on valaistu. Paikalla 13 

nuorta skeittaajaa sekä viisi potkulautailijaa. Paikalta saatiin vinkkejä Messukeskuksen 

parkkihallille.  

Kamppi/Forum/Stockmann parkkihalliverkosto: Tämä pätkä sisältää paljon kohteita, jotka 

saattavat houkutella skeittaajia paikalle. Tällä kertaa heitä ei ollut. 
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Kluuvin kauppakeskuksen parkkihalli: Tämä parkkihalli on ollut skeittaajien suosiossa jo 

pitkään, mutta on nykyään erittäin häätöaltis, eli harrastaminen saattaa loppua vartijoiden 

toimesta nopeasti. Paikalla ei harrastajia.  

Rautatien asematunnelit: Tiukasti vartioitu ja rauhaton paikka, joka kuitenkin sisältää 

skeittauksen kannalta kiinnostavia kohteita. Ei harrastajia paikalla.  

Tällä toteutetulla jalkautumisella saatiin asiakaskontakteja 50 kappaletta. Jalkautuminen kesti 

n. kuusi tuntia. 

Toinen jalkautumiskerta 

Toinen kerta toteutettiin 7.12.2020. Lämpötila nollassa asteessa sekä maassa paikoin jäätä 

mutta muuten kuiva ilma. Tällä kertaa reitillä käytiin läpi: 

Kontulan kelkkapuiston skeittipuisto: Paikalla neljä skeittaajaa sekä kuusi potkulautailevaa 

lasta. Kahden skeittaajan kanssa vaihdetaan kuulumisia. 

Redin parkkihallin skeittialue: Alue on edelleen suljettuna. Parkkihallissa meitä vastaan 

kävelee kaksi tyttöä lautojen kanssa. Ovat luultavasti käyneet tarkastamassa, olisiko skeittialue 

avoinna. Katutasolla tapaamme tutun nuoren aikuisen skeittaajan, jonka kanssa vaihdamme 

kuulumisia. 

Suvilahden tee-se-itse skeittipuisto: Alue pimeänä, paikalla kolme nuorta lasta 

potkulautailemassa. 

Brahen kentän Wammapark skeittipuisto: Alueella hyvä valaistus, paikalla kuusi skeittaavaa 

nuorta.  

Eläintarhan Micropolis skeittipuisto: Paikalla neljätoista nuorta skeittaajaa, joista suuri osa 

tuttuja, sekä viisi potkulautailijaa. Vaihdamme kuulumisia tuttujen kanssa. 

Pasilan Resiinaparkki parkkihalli: Paikalla kymmenen skeittaajaa. Osa skeittaajista ajanut 

paikalle omalla autolla muutaman euron parkkimaksua vastaan.  

Messukeskuksen parkkihalli: Paikka, josta saimme viime jalkautumisella vihiä. Paikalla ei 

skeittaajia, mutta itserakennettuja skeittaukseen soveltuvia obstaakkeleita löytyi.  

Helsingin keskustakirjasto Oodi: Muutamia skeittaajia Oodin katoksen alla.  
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Finlandia-talon parkkihalli: Paikalla ei skeittaajia.  

Asematunneli/Kauppakeskus Forum/Kaivopiha: Paikalla ei skeittaajia.  

Kluuvin kauppakeskuksen parkkihalli: Paikalla ei skeittaajia.  

Tämänkertainen jalkautuminen kesti kuusi tuntia ja asiakaskontakteja saatiin 21 kappaletta. 

Kolmas jalkautumiskerta 

Kolmas kerta 16.12.2020. Lämpötila muutaman asteen plussan puolella ja vettä sataa. Reittinä 

toimi: 

Redin parkkihallin skeittialue: Skeittialue on suljettu nyt kokokaan. Alueelle, jossa skeittialue 

sijaitsee ei ole pääsyä laisinkaan. Järkevä ratkaisu, joka olisi varmaan kannattanut tehdä jo 

aiemmin, sillä tilassa on ollut luvatonta käyttöä. 

Wallihalli: Paikalla 15 skeittaajaa 25:stä sallitusta asiakkaasta. Henkilökunta kertoo, ettei 25 

henkilön raja ole täyttynyt kertaakaan. Henkilökunta päivittää myös Instagramiin tunnin välin 

tiedotteen sen aikaisesta kävijämäärästä. Suuri osa skeittaajista tuttuja, joilta kuulemme Pasilan 

resiinaparkin tapahtumia.  

Pasilan Resiinaparkki parkkihalli: Paikalla oli ollut muutama päivä takaperin parisen kymmentä 

skeittaajaa, joita vartijat eivät olleet saaneet poistumaan, joten he olivat kutsuneet paikalle 

poliisit. Nyt parkkihallin ovikoodit on vaihdettu, eikä tilaan pääse totuttuun tapaan. Tapaamme 

kaksi aikuista skeittaajaa, jotka kertovat, että heitä vastaan oli tullun n. 20 nuoren skeittaajan 

porukka, joita vartijat olivat pyytäneet poistumaan ja jonka jälkeen jääneet paikalle 

päivystämään. Vallilassa kuultu poliisitapaus aika varmasti johtanut tähän tilaan. Alatasolla 

harrastettu oheistoiminta, mm. tupakointi sekä oluenjuonti ei ole varmasti auttanut asiaa. 

Yllättävää, että paikassa skeittaus sai jatkua näinkin pitkään.  

Länsi-Pasilan Maistraatti -parkkihalli: Täynnä autoja eikä yhtään skeittaajaa. 

Eläintarhan Micropolis skeittipuisto: Alue märkä ja tyhjä. Olisi ollut yllätys, jos joku olisi 

ulkona ollut skeittaamassa.  

Finlandia-talon parkkihalli: Paikalla viisi skeittaajaa. Ovat saaneet olla yli tunnin ilman 

vartijoiden käyntiä. 
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Kampin kauppakeskus/Forum/Stockmann parkkihalliverkosto: Ei skeittaajia.  

Kluuvin kauppakeskuksen parkkihalli: Kaksi nuorta skeittaajaa, joita vartija on juuri 

pyytämässä poistumaan. Nuoret harmittelevat, ettei tällä hetkellä ole paikkoja, joissa voisi 

harrastaa rauhassa. 

Hermannin skeittipuisto Hämeentien sillan alla: Hyvin valaistu, mutta silti täysin märkä. Ei 

skeittaajia paikalla.  

Asiakaskontakteja saatiin 18 kappaletta ja jalkautuminen kesti kuusi tuntia.  

Neljäs jalkautumiskerta 

Neljäs ja tähän asti viimeisin jalkautuminen käveltiin 20.1.2021. Lämpötila viisi astetta 

pakkasella ja lunta todella paljon. Ulkona skeittaaminen mahdotonta. Sosiaalisen median 

perusteella osa skeittaajista on tilanteeseen sopeutunut, mm. lumilautailun ja snowskeittauksen 

avulla. Reitillä käytiin tällä kertaa läpi: 

Kontulan kelkkapuiston skeittipuisto: Ei ketään paikalla, vaikka puitteet lumilautailuun ja 

snowskeittaukseen oikein hyvät.  

Brahen kentän Wammapark skeittipuisto: Alue valaistu ja sopiva esimerkiksi 

snowskeittaukseen. Paikalla ei kuitenkaan ketään.  

Wallihalli: Halli rajoitusten sallimissa määrin täynnä, eli 25 harrastajaa. Lumien tultua 

rajoitukset tulevat vastaan jatkuvasti ja henkilökunta tuntuvat olevan niihin jo hieman 

turhautuneita.  

Pasilan Resiinaparkki parkkihalli: Sisälle pääsemisessä hankaluuksia, mutta lopulta ovi 

kuitenkin aukeaa. Paikalla jokaisessa kerroksessa skeittaajia, yhteensä noin kymmenen 

henkilöä. Parkkihalliin on asennettu kaikkiin skeittauksen mahdollistaviin obstaakkeleihin niin 

sanotut skatestopperit, eli betoniin on porattu ja pultattu metallilaattoja, jotka estävät 

betonipinnoilla liukumisen.  

Alppipuisto: Käymme paikalla pyörähtämässä, josko paikalla olisi lumilautailijoita tai 

snowskeittaajia. Ei ollut.  

Eläintarhan Micropolis skeittipuisto: Paikalla yksi nuori lumilautailemassa, jota jäämme 

jututtamaan.  
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WTC-parkkihalli Keskuskadulla: Ollut skeittaajien suosiossa, tällä kertaa paikalla ei ketään. 

Ulkona välikohtaus, jossa nuoret härnäävät keski-ikäistä miestä. Nuoret poistuvat juosten 

paikalta. Mies jututtaa meitä, mutta käyttäytyy sen verran uhkaavasti, että jätämme hänet yksin 

riehumaan.  

Kluuvin kauppakeskuksen parkkihalli: Ei skeittaajia, mutta poistuessamme kuulemme 

skeittilautojen kolinaa.  

Finlandia-talon parkkihalli: Ei skeittaajia, paikalla kuitenkin selvästi skeittaajilta jääneitä 

roskia.  

Asiakaskontakteja tällä kertaa kymmenen kappaletta ja jalkautuminen kesti kuusi tuntia.  
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