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Pari huomiota ja 
kolme toivetta 

kunnalliselle nuorisotyölle





“Miltä kunnallinen 
nuorisotyö näyttää?”



“Miltä kunnallinen 
nuorisotyö näyttää?”

Mahdoton 

kysymys!



Ei ole mitään yhtä kunnallista 
nuorisotyötä. Ei ole myöskään 

mitään yhtä “järjestöllistä 
nuorisotyötä”.



“Ei meillä ole mitään 
yhteistä pienen kunnan 

nuorisotyön kanssa.”
Ison kaupungin nuorisotyöntekijä



“Mun viiteryhmä ei ole 
kunnallinen nuorisotyö. 
Mun viiteryhmä on X:n 

nuorten pelastajat.”
Pienen kunnan nuorisotyöntekijä



Samanlaisissa organisaatioissa on 
samanlaisia ongelmia. 

+
Kun kohderyhmä on sama, siihen 

liittyvät ongelmat yhdistävät.



1. toive: 
Keskitytään siihen, 

mikä yhdistää: ongelmiin ja 
niiden ratkomiseen. 

(Mitä hyötyä on erottavien 
tekijöiden etsimisestä?)



“Miltä kunnallinen 
nuorisotyö näyttää?”

Mahdoton 

kysymys!
… tässä silti muutama huomio.



Huomio 1:
Kunnallinen 

nuorisotyö tuntuu tosi 
vahvasti hierarkiselta.



Byrokratiaa ei aina 
voi poistaa, mutta 

hierarkiaa voi.
Jos nuorisolain tavoitteet 

olisivat nuorisotyön arvot: 
toteutuisivatko ne teidän töissä?



Huomio 2:
Kunnallisessa 

nuorisotyössä puhutaan 
tosi paljon kunnallisesta 

nuorisotyöstä.



Niin on, miltä näyttää.
Kiinnostaako oma professio 

enemmän kuin nuorten 
hyvinvoinnin parantaminen? 

(Tuskin. Näyttäkää se!)



Huomio 3:
Kunnallisen nuorisotyön 

johtamisessa organisaatioilla 
tuntuu olevan enemmän 

itseisarvoa kuin toiminnan 
laadulla.



Keitä varten nuorisotyö 
on olemassa?

Nuoret Nuorisotyön
tekijät

Entiset 
nuorisotyön

tekijät



Keitä varten nuorisotyö 
on olemassa?

Nuoret Nuorisotyön
tekijät

Entiset 
nuorisotyön

tekijät

MUUTTUU KOKO AJAN!

MUUTTUUKO?
EI MUUTU.



Kenet nuorisotyöllä 
pitää vakuuttaa?

Ne, jotka 
päättävät 

resursseista.

Ne, joita 
varten 

nuorisotyö 
on olemassa.



Ne, jotka 
päättävät 

resursseista.

Ne, joita 
varten 

nuorisotyö 
on olemassa.

Tämän jengin silmissä ei ole mitään väliä, 
mikä organisaatio nuorisotyötä tekee. 

Kunhan se on hyvää.



2. toive: 
Älkää yrittäkö 

tehdä kaikkea itse. 



Nuorisoala
Kirkko

Kunta
Järjestö

Koulutus Tutkimus

Muu 

maailma



Kirkko

Kunta
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Koulutus Tutkimus

Muu 
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Kunta
Järjestö

Koulutus Tutkimus

Muu 
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Nuorisoala



3. toive: 
Käytetään yhdessä enemmän 
aikaa sen miettimiseen, miksi 

nuorisotyö on olemassa - ja 
miten sitä tarkoitusta 

toteutetaan vaikuttavimmin.



@annamun
anna.munsterhjelm@alli.fi

Se oli siinä.
Kiitos!


