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Nuorten Palvelu ry

• Valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö

– Keskustoimisto Kuopiossa

– Perustettu vuonna 1969

”Jotta jokaisella on joku joka kuuntelee ja kuulee.”

• Toiminnan kolme kärkeä:

– Kaupalliset kasvuympäristöt

– Nuoruus Online ja Etsivä Nettityö

– Zemppari-toiminta
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10 vuotta Nuorten kaupallisilla reviireillä

• ABC-liikennemyymälöissä 2010 

• Kauppakeskuksissa 2012 

• Tunturikeskuksissa 2010-2017

• Kirjastoissa 2014 
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Nuorten reviireillä -toiminta

• Osa Nuorten Palvelu ry:n valtakunnallista toimintaa.

• Kohderyhmät:

– 10-18-vuotiaat nuoret, jotka viettävät paljon aikaansa 

kauppakeskuksessa.

– Kauppakeskuksen nuoria kohtaava henkilökunta (erit. Nojat, jv)

– Toimintapaikkakunnan oleelliset verkostot.

• Pääprosessit Noja-toiminta™ ja Plan on -suunnittelutyö.

• Toiminnan edellytys on yhteistyö yritysten ja 

toimintapaikkakuntien eri verkostot.
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Pieni järjestö, suuret yrityskumppanit

• NP:llä noin 10 työntekijää

• Yrityskumppanit ABC-ketju, kauppakeskusjätti Citycon, 

Securitas Oy jne.

• Tavoitteenamme muuttaa yritysten ajattelutapaa ja 

toimintamalleja.

– Ei hymykampanjaa, imagon kiillotusta tai varainkeruuta.

– Strategista yhteistyötä.
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Case yhteistyö Cityconin kanssa

• Alku kenttätyössä, nuorten vapaa-ajan vieton ja 

kokemusten kartoitus valtakunnallisesti.

• Sopiva ajoitus:

– Citycon sitoutui Sauli Niinistön julistukseen nuorten 

hyväksi tehtävään työhön

• Tarjosimme ratkaisua tähän haluun ja arjen 

ongelmaan.

– Ensimmäisenä oikealla hetkellä.
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Hengailu on sosiaalista tekemistä
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Yhteisten tavoitteiden etsintää
• Nuorten Palvelun tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin parantaminen.

• Yrityksen tavoitteena on nuorten aiheuttamien järjestyshäiriöiden 

vähentäminen.

• Nämä voi kuitenkin yhdistää

– Hyvinvoiva nuori käyttäytyy hyvin (erään mediatiedotteen otsikko)

– Nuorten voidessa hyvin ja henkilökunnan kohdellessa heitä asiallisesti, ei 

nuorten ole tarvetta häiriköidä

– Verkostojen yhteistyön parantuessa, nuorten pahoinvointiin puututaan 

ennaltaehkäisevämmin ja tehdessä yhteistyötä monialaisesti, ei nuorten ole 

tarvetta häiriköidä
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Yhteistyö tänä päivänä

• Strategista yhteistyötä.

• Cityconin vastuullisuusstrategiassa nuorten kanssa 

tehtävä työ isosti mukana:

– Esim. vuonna 2020 tavoitteena, että jokaisessa 

kauppakeskuksessa nuoria osallistavia toimintoja

• Vaatinut vuosien työtä, tuttuuden ja luottamuksen 

lisääntymistä organisaatioiden monilla tasoilla.
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Ennakkoluulot yrityksiä kohtaan

• Näiden tunnistaminen ja reflektointi tärkeää, jos 

yhteistyötä haluaa strategisella tasolla tehdä.

• 10 vuotta sitten ennakkokuulot yleisiä 

(nuorisoalalla):

– Yritykset rahanahneita pahiksia

• Miten tänä päivänä?

• Entä yritysten ennakkoluulot nuorisoalaa kohtaan?
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Case Iso Omena

• Toimintakohteena vuodesta 2013. Toteutettu mm.:

– Plan On -suunnittelutyö: nuoret suunnittelemassa Ison 

Omenan laajennusta

– Yöpyminen kauppakeskuksessa

– Rule On -pelisäännöt

– Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja -toiminta ™
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Noja-toiminta ™

• Tällä hetkellä 8 Nojaa ™ 5 eri kauppakeskuksessa

• Vuoden lopussa 12 Nojaa

• Ensi vuodelle ainakin 2 uuteen kohteeseen

• Hyötyjä:

– tuttuus Nojien ja nuorten välillä

– tuttuus Nojien ja verkoston välillä

– tiedonvaihto

– yhteinen puuttumisen malli
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Yhtenäiset toimintamallit

- Oma työyhteisö

- Kaikki kohteen toimijat

- Alueen toimijat

Verkostot

- Vanhemmat

- Poliisi

- Sosiaalitoimi

- Nuorisotoimi

- Koulut

- Järjestöt 

Ohjaava ote

Koulutus/valmennus

Tietotaito

Kontaktin ottaminen

Moikkailu

Juttelu 

Nuorisotapahtumat

Vierailut
a)

TUTTUUS

b)

KOHTAAMINEN

HYVÄN 

VUORO-

VAIKUTUKSEN 

KULMAKIVET

c)

YHTEISTYÖ



Verkostoyhteistyö oleellinen osa toimintaa

• Nojat eivät ratkaise nuorten asioita yksin.

• Saatamme Nojat ja/tai kauppakeskuksen osaksi jo 

toiminnassa olevaa verkostoa

TAI

• Luomme uuden verkoston tähän tarkoitukseen.

• Kauppakeskukset osana yhteisöä.
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Poliisi

Vuorovaikutus verkostossa
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Nuorisotoimi

Kirjasto Koulu

Nojat

Nuoret

Järjestyksen

-valvonta

Muut 
julkiset 
palvelut

Lasten-

suojelu

Vanhemmat

Järjestöt

Kauppa-

keskuksen 

johto

35%

17%

7%

4%

4%
2%

6%

Vuokralaiset

6% 6%

1%1%

2%

10%

Srk

1%



Systeemin osat rooleina
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Agentit
Mahdollistajat 

ja koordinoijat
Havaitsijat Hyötyjät

Kauppakeskuspäälliköt

Järjestyksenvalvonnan 

esimiehet

Järjestöt

Nojat

Järjestyksenvalvojat

Vuokralaiset

Nuorisotoimi

Poliisi

Nojat

Vanhemmat

Nuoret

Vanhemmat

Yhteisö(t)

Luo puitteet tai antaa 

luvan yhteistyölle.

Kutsuu koolle ja viestii 

yhteisöissä.

SEURANTA

RESURSSIT

VIESTINTÄ

Kohtaa nuoria ja 

huomaa ilmiöitä 

tavanomaisissa arjen 

tilanteissa.

LÄSNÄOLO

HYVÄKSYNTÄ

KOHTAAMINEN

Vie tietoa eteenpäin. 

Tekee tai saa aikaan 

interventioita.

Hyötyy tiedosta ja/tai 

saa apua tehdyistä 

interventioista.

AUTTAMINEN

PUUTTUMINEN

MUUTOS

VASTUU

HYVINVOINTI

OSALLISUUS

YHTEISVASTUU



Case: Monialainen verkostoyhteistyö

• Trion nuorisoasioiden verkosto kokoontuu 4 krt/v

– Kauppakeskusjohto, Nojat, Securitas, Ankkuri-poliisi, 

Lahden nuorisopalvelut, Monon Side ry

• KETTU-ryhmä, Tampere 2 krt/v

– Kauppakeskusjohto, Nojat, Securitas, poliisi, 

sosiaalitoimi, nuorisopalvelut, järjestöt

• Osallistuminen muihin verkostoihin Nojien tukena 

tarvittaessa.
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Vinkkejä

• Tarvitseeko yrityksille puhua jotenkin eri tavalla?

• Yritykset arvostavat konkreettisia toimia ja sitä, että 

asiat etenevät

– Vaatii järjestöltä paljon ennakkovalmisteluja, mm.:

• Selvitä yrityksen taustaa

• Ehdotus/ehdotuksia valmiina, joiden kautta voidaan 

suunnitelmissa edetä (valmis konsepti, testattu, aina 

paras)

• Konkreettiset seuraavien tekemisten sopiminen
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Vinkkejä

• Aikatauluista: Yritykset kykenevät halutessaan 

todella nopeaan toimintaan

– Joskus asiat voivat taas seistä pitkäänkin ja sitten taas 

yhtäkkiä tapahtua nopeasti

• Joustavatko sinun aikataulusi tarpeen vaatiessa?

• Markkinointihenkisyys eduksi

– Mitä tämä tarkoittaa?
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Vinkkejä

• Odotukset voivat yrityksiltä olla myös epärealistisia

– Ongelmat eivät ratkea vain sillä, että ilmestyt paikalle

– Tätä joudut kertomaan

• Vinkki: lupaa vähemmän kuin aiot toteuttaa
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Vinkkejä

• Parhaasta yrityksestäsi huolimatta alustaa yhteistyölle ei 

aina löydy

• Yhteistyö eri organisaatiotasoilla varmistaa yhteistyön 

jatkumisen myös henkilövaihdosten sattuessa.

• Yhteistyö saattaa alkaa hienosti, mutta päätyä sellaiseksi, 

joka ei tavoitteitasi tyydytä. Mieti tähän poistumisstrategia ja 

hoida tämäkin tyylikkäästi.
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Pohdintaa, keskustelua

• Ota itsellesi pari tai pieni ryhmä.

• Keskustelua seuraavista oman intressin mukaan:

– Miten voin hyödyntää saamaani tietoa omassa työssäni?

– Haluatko kuulla jostain lisää?

– Miten voin tehdä yritysyhteistyötä omassa työssäni omia 

tavoitteitani edistääkseni?

– Mitä vinkkejä sinulla on antaa verkostolle aiheesta, jotka 

eivät tässä esityksessä tulleet ilmi?
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Yhteystiedot

Nuorten Palvelu ry

Kuopio facebook.com/NuortenPalvelu

www.nuortenreviireilla.fi


