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Nuorten reviireillä -toiminta ja Rule On -pelisääntöprosessi 
 

Nuorten reviireillä -toiminta on saanut alkunsa Raha-automaattiyhdistyksen ra-
hoittamasta kolmevuotisesta hankkeesta (2014-2016). Hanke on sittemmin jatkunut 
toiminnaksi, jossa työskennellään nuorten kaupallisilla reviireillä eli liikennemyymä-
löissä, kauppakeskuksissa ja marketeissa. Hankkeessa kehitetyillä toimintamuo-
doilla parannetaan nuorten osallisuutta kaupallisissa tiloissa, sekä nuorten ja ti-
loissa toimivien aikuisten keskinäistä ymmärrystä. Rule On -pelisääntöprosessi on 
yksi näistä hyväksi havaituista toimintamuodoista. Rule On -pelisääntöprosessissa 
tuotetaan toiminnan kohteena oleviin tiloihin pelisäännöt, jotta yhteiselo nuorten 
ja tiloissa toimivien aikuisten välillä toimisi mutkattomammin. Prosessi tuo nuoret 
osalliseksi tiloissa toimimiseen ja antaa tiloissa toimiville aikuisille käytännöllisen 
työkalun mahdollisten ongelmatilanteiden varalle.  

Pelisääntöjä on luotu Nuorten reviireillä -toiminnassa menestyksekkäästi esimer-
kiksi kauppakeskuksiin ja liikennemyymälöihin. Tässä prosessikuvauksessa Rule On 
-pelisääntöprosessia käsitellään kauppakeskuksen näkökulmasta, mutta myös 
esimerkiksi nuorisotyöntekijät voivat prosessikuvausta hyödyntää toteuttaessaan 
pelisääntöprosessia. Prosessikuvaus on infopläjäys esimerkiksi kauppakeskuspääl-
likölle, joka pystyy ohjeidemme avulla käynnistämään prosessin itsenäisesti. Kaup-
pakeskusten omistamiseen erikoistunut suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Citycon 
omistaa mittavan osan Suomen kauppakeskuksista. Turvallisuuspalveluyritys Se-
curitaksen järjestyksenvalvonta toimii useassa Cityconin kohteessa. Citycon ja Se-
curitas ovat olleet Nuorten reviireillä -toiminnan tärkeimmät yhteistyötahot, joten 
heihin viitataan myös tässä prosessikuvauksessa. 

Tavoite 

Pelisääntöpajan tavoitteena on, että nuoret yhdessä kauppakeskuksen aikuisten 
(esim. kauppakeskuspäällikön, järjestyksenvalvojien ja nuorisotoimijan) kanssa 
keksivät ehdotuksia kauppakeskuksen yhteisiksi, kaikkia kävijöitä koskeviksi peli-
säännöiksi. Nuorten olisi hyvä olla sellaisia, jotka viettävät paljon aikaa kauppakes-
kuksessa ja joita kiinnostaa vaikuttaa yhteisiin pelisääntöihin. Tavoitteena on, että 
niin nuoret kuin kaikki muutkin kauppakeskuksen kävijät sekä henkilökunta sitoutu-
vat yhdessä noudattamaan pelisääntöjä. Nuorten kanssa yhdessä luodut peli-
säännöt sitouttavat heidät sääntöjen noudattamiseen paremmin, kuin ylemmältä 
taholta annetut pelisäännöt. Pelisääntöäänestyksen kautta muutkin kauppakes-
kuksen kävijät ja henkilökunta pääsevät vaikuttamaan, mikä sitouttaa myös heidät 
noudattamaan sääntöjä. 



 

Prosessin käynnistämiseksi 
 

✓ Jos olet prosessin käynnistäjänä jokin muu taho, kuin kauppakeskuspäällikkö, 
ota yhteyttä halutun kohteen kauppakeskuspäällikköön. Ota myös yhteyttä 
kauppakeskuksen järjestyksenvalvontaan sekä mahdollisiin nuorisoalan toi-
mijoihin, jotka toimivat kauppakeskuksen läheisyydessä. Kerro kaikille tahoille 
pelisääntöprosessin ja yhteistyön hyödyistä. 
 

✓ Jos yhteistyötahot haluavat osallistua pelisääntöprosessin toteutukseen, 
sovi heidän kanssaan alustava aikataulu prosessille: millaisessa aikatau-
lussa se on realistista saada toteutettua ja käykö aikataulu kaikille. Pelisään-
töpaja kannattaa toteuttaa kauppakeskuksen tiloissa, joten heti alkuvai-
heessa on hyvä selvittää, pystyykö pelisääntöpajaa varten varaamaan tilan 
kauppakeskuksesta ja paljonko se kustantaa. 
 

Prosessin käynnistyttyä… 
 

…tee suunnitelma ja sovi palaveri yhteistyötahojen kanssa 

Tee alustava suunnitelma pelisääntöpajaprosessista ja sen käytännön toteutuksesta. Sovi 
yhteistyötahojen (esim. Cityconin, Securitaksen ja mahdollisten nuorisotoimijoiden) 
kanssa yhteispalaveri, jossa kerrot heille tärkeimmät taustatiedot pelisääntöpajasta ja 
koko prosessista: Mitä, missä ja milloin? Kerro pelisääntöprosessin vaiheet, alustava aika-
taulu ja pajan käytännön toteutus. Yhteistyötahot haluavat tietää, mitä pelisääntöpajan 
järjestäminen ja siihen osallistuminen heiltä vaatii sekä mitä he siitä hyötyvät. Mieti, miten 
yhteistyötahojen kanssa saadaan pelisääntöpajaan tarpeeksi nuoria (n. 10-20). Tee vara-
suunnitelma sen varalle, että nuoria ei saada tarpeeksi paikalle. Varaa pelisääntöpajaa 
varten tila kauppakeskuksen hallinnoijalta (esim. kauppakeskukselta). Tilan varaaminen on 
maksullista. Suunnittele pelisääntöpajan hankinnat (esim. eväät ja juomat) ja laske kus-
tannukset. Sovi yhteistyötahojen kanssa, miten nuoria houkutellaan paikalle ja kuinka peli-
sääntöjen äänestyksestä mainostetaan. 

…tee ja toimita mainosmateriaali 
Toimita yhteistyötahoille tekemäsi mainosmateriaali, kuten pienet infolaput/kutsut, joiden 
avulla he voivat kutsua nuoria paikalle. 

…tee kyselylomakepohja 

Valmistele esim. Webropol tai Google Forms -kyselylomakepohja pelisääntöjen äänes-
tystä varten. 

 



 

…viimeistele suunnitelma ja hanki materiaalit 

Viimeistele käytännön toteutuksen suunnitelma (toteutus, aikataulu ja eri tahojen roolit). 
Hyväksytä lopullinen suunnitelma vielä yhteistyötahoilla, että he ovat kartalla siitä, mitä 
tulee tapahtumaan. Valmistele ja hanki kaikki pelisääntöpajassa tarvittavat materiaalit. 

…tee viimehetken valmistelut pelisääntöpajapäivänä 
Tapaa yhteistyötahot ennen pelisääntöpajaa, käy läpi pajan kulku ja valmistele tila. Hanki 
tarjoilut ja laita ne esille. Jos nuoria on saatu tarpeeksi paikalle, toteuta pelisääntöpaja 
esim. rastityyppisesti (selitetty alempana). Jos nuoria ei ole saatu tarpeeksi, käytä vara-
suunnitelmaa, kuten kauppakeskukseen jalkautumista. Pelisääntöpajan lopuksi muistuta 
nuoria ja yhteistyötahoja pelisääntöjen äänestyksestä ja sen mainostamisesta esim. eri 
somekanavien kautta. 

…kokoa pelisääntöehdotukset ja julkaise ne äänestettäviksi 

Mahdollisimman pian pelisääntöpajan jälkeen kokoa nuorten tekemät pelisääntöehdo-
tukset, muokkaa ne julkaisukelpoisiksi ja hyväksytä ne yhteistyötahoilla, jotka saavat tehdä 
niihin haluamansa muokkaukset. Lait ja aikuiset antavat raamit säännöille (esimerkiksi ikä-
rajat koskien rahapelaamista sekä alkoholi- ja tupakkatuotteita). Lisää pelisääntöehdotuk-
set tekemällesi kyselylomakepohjalle. Julkaise äänestyslomake (linkki ja QR-koodi) pian pe-
lisääntöpajan jälkeen ja mainosta sitä. Äänestysaika on noin kaksi viikkoa. Yhteistyötahot 
ja kaikki kiinnostuneet voivat jakaa linkkiä ja QR-koodia esim. omilla some-alustoillaan. Ää-
nestykseen on tärkeää saada mukaan kauppakeskuksen liikkeiden omistajia, nuoria ja ai-
kuisia. Kaikki halukkaat saavat äänestää. 

…sovi pelisääntöjen julkistamisesta 

Eniten ääniä saaneet (3-5kpl) ehdotukset valitaan kauppakeskuksen pelisäännöiksi ja jul-
kistetaan esim. jonkin tapahtuman yhteydessä kauppakeskuksessa. 

…valmistele mediatiedote ja mainosta valmiita pelisääntöjä yhteistyötahojen 
kanssa 

Tee pelisääntöpajaprosessista mediatiedote, johon yhteistyökumppanit kertovat omat 
kommenttinsa. Tarjoa mediatiedotetta sen kaupungin paikallislehteen, jossa pelisääntö-
paja on toteutettu. Mainosta valmiita pelisääntöjä yhdessä yhteistyötahojen kanssa. 
 

Pelisääntöpajan mainostaminen 
 

Suunnittele jonkinlainen kutsu nuorten houkuttelemiseksi pelisääntöpajaan. Nuo-
rille annettavan ”henkilökohtaisen” kutsun huomattiin toimivan todella hyvänä 
houkuttimena. Nuorten paikalle saamiseksi kannattaa harkita myös pienimuo-
toista palkkiota tai etua, kuten ilmaista syötävää ja juotavaa (esim. limppari ja pieni 



 

Subway-patonki). Tämä ei ole välttämätöntä, mutta houkuttelee huomattavasti 
enemmän nuoria paikalle keksimään pelisääntöjä ja luo pelisääntöpajaan rennon 
ilmapiirin, kun sääntöjen keksimisen lomassa voi nauttia eväistä. 

✓ Huomioi nuorten mahdolliset ruokarajoitteet eväitä suunnitellessa. 
 

✓ Kutsuja voivat jakaa nuorille kauppakeskuksen järjestyksenvalvojat sekä 
muut yhteistyökumppanit, jotka tavoittavat pelisääntöpajasta kiinnostu-
neita ja hyötyviä nuoria. 
 

KUVA 1. Esimerkki nuorille annettavasta pelisääntöpajakutsusta. 

Kutsu 

 

Tule tekemään Koskikeskukselle pelisääntöjä! Kokoon-

tuminen Finnkino Cine Atlaksen viereisen hissin edus-

talla tiistaina 16.4.2019 klo 17.00. 

 

Rastityöskentely -malli 
 
Alla on kuvattu yksi hyväksi todettu pelisääntöpajan työskentelymalli, jonka pystyy 
toteuttamaan sekä pop up -tyyppisesti että suljetusti. 

1. Teemojen kartoitus 
 
✓ Kartoita yhteistyötahoilta, millaisiin teemoihin heidän mielestään kaup-

pakeskuksessa kaivattaisiin kaikkia koskevia yhteisiä pelisääntöjä. Tee-
mat voivat olla kauppakeskuksessa havaittuja ilmiöitä/ongelmia, kuten 
esimerkiksi päihteiden käyttö ja välitys, siisteys, ilkivalta, käytöshäiriöt ja 
käyttäytyminen yleisissä tiloissa. Kokoa ideat 3-4 eri pääteemaan ja tee 
niistä infolaput, jotka laitetaan neljälle eri rastipisteelle pelisääntöpa-
jassa. 
 
 
 



 

2. Valmistelu, esittäytyminen ja informointi 
 
✓ Kun tila on valmisteltu, eväät hommattu ja nuoret on saatu paikalle, ai-

kuiset esittäytyvät heille ja kertovat tiiviisti pelisääntöpajan idean: miksi 
nuoret on kutsuttu paikalle, miksi heidän mielipiteensä on tärkeä ja mi-
ten pelisääntöpaja etenee. → On tärkeää kertoa, että pelisäännöt kos-
kevat kaikkia kauppakeskuksen kävijöitä, ei vain nuoria. On hyvä myös 
muistuttaa, että sääntöjen luomisessa tilan hallinnoijaa sitoo tietyt lait, 
eli esimerkiksi rahapelejä ei voida sallia alle 18-vuotiaille. 
 

3. Rastityöskentely ja pelisääntöpajan kulku 

4. Lopuksi 
 
Kiitä kaikkia pelisääntöpajaan osallistuneita ja muistuta nuoria pelisääntö-
jen äänestyksestä, jonka alkamisesta ilmoitetaan pian pelisääntöpajan jäl-
keen eri somekanavissa. Kannattaa mainita, että äänestämällä voi osallis-
tua kauppakeskuksen liikkeiden lahjakorttien arvontaan! 
 

Pop up -toteutus 

 
Pop up -toteutuksessa eri rastit toimivat hyvin, 
koska avoimessa tilassa nuoret pystyvät kierte-
lemään helposti ja siellä ei välttämättä jäädä 
niin helposti paikalleen miettimään, vaan siirry-
tään nopeammin rastilta toiselle.  Pelisääntö-
pajassa olevat aikuiset voivat pop up -toteu-
tuksessa jakautua eri rasteille ja olla ”vastuussa” 
omasta rastistaan. 

 

Pop up -toteutuksessa nuorille voi jakaa myös 
pienet laput, joihin merkataan ruksi sen rastin 
kohdalle, jonka pisteellä he ovat käyneet keksi-
mässä pelisääntöjä. Jättämällä lappuun yh-
teystietonsa nuoret voivat osallistua halua-
mansa kauppakeskuksen liikkeen lahjakortin 
arvontaan. Kaikki rastit kierrettyään, he saavat 
nauttia eväistä/tarjoilusta. 

Suljetun tilan toteutus 

 
Suljetussa tilassa voi toimia paremmin, jos 
kaikki teemoja käsittelevät infolaput jaetaan 
nuorille niille alueille, joille he ovat jakautuneet 
istumaan. Nuoret saattavat mieluummin ha-
luta istuskella paikallaan ja samalla jutella kes-
kenään, joten on tehokkaampaa ja helpompaa, 
jos kaikkiin teemoihin liittyen pystyy keksimään 
pelisääntöjä samalla paikalla. 

 
Kannattaa myös pohtia, antaako nuorten ensin 
syödä eväät, vai vasta sääntöjen keksimisen 
jälkeen. Eväiden syömisen lomassa nuoret 
saattavat unohtaa sääntöjen keksimisen tai ei-
vät jaksa enää keskittyä niihin. Pelisääntöpa-
jassa on tavoitteena saada reilusti pelisääntö-
ehdotuksia valmiiksi, joten liian rento toteutus 
voi olla myös huono juttu. 

 



 

Rastitoteutusta havainnollistavia kuvia: 

   

    

   

   



 

Sääntöjen kokoaminen ja äänestäminen 
Katso pelisääntöpajan jälkeen, mitä sääntöjä nuoret ovat ehdottaneet eniten. Kes-
kustele tilan hallinnoijan ja järjestyksenvalvonnan kanssa, tarvitsevatko ehdotetut 
säännöt mahdollisesti muokkausta tai pieniä lisäyksiä. Kokoa sääntöehdotukset, 
tee niistä äänestystä varten selkeät ja siistit versiot, ja hyväksytä ne kauppakes-
kuspäälliköllä ennen kyselylomakepohjalle siirtoa. 

Äänestyksen tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ääniä. Tarkoituksena 
on mahdollistaa äänestäminen niin kauppakeskuksen nuorille, aikuisille kuin henki-
lökunnallekin. Jokainen saa äänestää mielestään 3-5 parasta ehdotusta. Äänes-
tyslomake kannattaa tehdä esim. Webropol (maksullinen) tai Google Forms (ilmai-
nen) ohjelmalla. Äänestyslomakkeen (kuva 2) tulee olla tiivis ja nopeasti täytettä-
vissä, jotta nuoret eivät koe äänestämistä liian työläänä. Aseta itsellesi sopiva ta-
voiteäänimäärä ja pohdi, miten siihen pääset. Sopiva äänestysaika on puolesta-
toista kahteen viikkoon. 

✓ Pyydä yhteistyötahoja aktivoimaan kauppakeskuksen kävijöitä ja henkilö-
kuntaa äänestämään. 

✓ Tee äänestyksestä mainos ja lähetä se yhteistyötahoille, jotka voivat jakaa 
sitä omilla somekanavillaan ja internetsivuillaan. Varsinkin nuoret tavoittaa 
hyvin esim. Instagramin kautta. Myös prosessin järjestäjän on hyvä mainos-
taa äänestystä somessa. 

✓ Tehdäksesi äänestyksestä houkuttelevamman, pyydä tilan haltijalta, esim. 
Cityconilta, että osallistujien kesken voidaan arpoa muutama kauppakes-
kuksen liikkeen lahjakortti. 

KUVA 2. Esimerkki pelisääntöäänestykseen liittyvästä somemainoksesta. 

 



 

KUVA 3. Esimerkki Webropolilla tehdystä äänestyslomakepohjasta. 
 

 

  



 

Sääntöjen julkaisu, mainostus ja mediatiedote 
 
✓ Säännöt on hyvä julkaista jonkin kauppakeskuksessa olevan tapahtuman 

yhteydessä. Jos sääntöjen julkistamiseen sopivaa tapahtumaa ei ole tu-
lossa, on erityisen tärkeää huolehtia mainonnasta koko pelisääntöprosessin 
ajan. 
 

✓ Kauppakeskuksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa on tärkeää mai-
nostaa valmiita pelisääntöjä. Jos pelisäännöistä on tiedotettu ahkerasti, 
säännöt voidaan laittaa esille kauppakeskukseen ilman erillistä julkistamis-
tapahtumaa. Sovi tilan haltijan kanssa siitä, millä tavalla valmiit säännöt voi-
vat olla esillä kauppakeskuksessa (esim. paperisilla postereilla tai digitaali-
silla näytöillä). 

 

✓ Pelisäännöistä ja pelisääntöprosessista kannattaa tehdä myös pieni me-
diatiedote. Pelisääntöpajan järjestäjä kirjoittaa mediatiedotteeseen pohjan 
(prosessin taustaa, tarkoitusta ym.), joka lähetetään pelisääntöprosessissa 
olleille yhteistyötahoille. Yhteistyötahot kirjoittavat mediatiedotteeseen 
omat kommenttinsa liittyen esim. heidän osuuteensa pelisääntöproses-
sissa, yhteistyöhön, nuoriin tai nuorten kanssa tehtävään työhön. Yhteistyö-
tahojen kommenttien jälkeen mediatiedote muokataan lopulliseen muo-
toonsa ja sitä tarjotaan paikallisille lehdille, jotka voivat kirjoittaa siitä jutun. 
 

Viestintä 
 

Viestintä on tärkeä osa Rule On -pelisääntöprosessia. Toimivalla viestinnällä saa 
pidettyä kaikki yhteistyökumppanit, nuoret ja median ajan tasalla prosessista. Ku-
vissa 4 ja 5 on esimerkit viestintäsuunnitelmista sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 
Viestintäsuunnitelmassa kannattaa miettiä, mitä viestii, kenelle viestii ja missä ai-
kataulussa. Nuorille viestiminen on erityisen tärkeää, jotta saa osallistujia pelisään-
töprosessiin, ja jotta valmiit pelisäännöt leviävät mahdollisimman laajasti nuorten 
tietoisuuteen. Pelisääntöjen julkistamisen jälkeen kannattaa varautua myös yllät-
täviin tilanteisiin, kuten puhelimitse tapahtuviin radiohaastatteluihin. 

 

 



 

KUVA 4. Sisäinen viestintäsuunnitelma  

 
 

KUVA 5. Ulkoinen viestintäsuunnitelma 

  

 
 

 



 

Lopputulos 
 

Pelisääntöprosessin lopputuloksena on valmiit pelisäännöt, jotka ovat näkyvillä 
kauppakeskuksessa. Jos kauppakeskuksen kävijät eivät noudata niitä, niin järjes-
tyksenvalvojat ja muu henkilökunta voi tilanteisiin puuttuessaan vedota yhteisiin 
pelisääntöihin. 

Nuorten reviireillä -toiminnassa kauppakeskusympäristöön tehdyillä pelisäännöillä 
on pystytty puuttumaan kauppakeskuksessa havaittuihin ongelmallisiin ilmiöihin ja 
etsimään ratkaisuja esimerkiksi kauppakeskuksen henkilökunnan ja nuorten välisiin 
kitkoihin. Pelisääntöprosessista on oltu kiinnostuneita mediassa… 

 

KUVA 7. Valmiit pelisäännöt. 

 

 

Yhteiset pelisäännöt Koskikeskuksessa: 

 

1. Siivoan omat jälkeni ja laitan roskat roskiin. 

2. Käyttäydyn asiallisesti sekä rauhallisesti. 

3. En häiritse muita asiakkaita. 

4. Ilkivalta on kielletty. 

5. En käytä päihteitä. 

 

 


