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NUPS
-Kokkolassa kehiteltyä, myös muita kuntia mukana

 Jäsentää nuorisotyötä

 Tekee näkyväksi työn monipuolisuuden

 Ymmärrys siitä, miksi asioita tehdään ja mitä toiminnoilla tavoitellaan

 Vahvistaa nuorisotyön roolia kasvattajana ja merkityksellisenä kunnan 
toimijana; puuhastelusta -> ammatilliseen toimintaan

 Tilastointi mahdollista Nups -ajattelun mukaisesti

 Myös budjetointi mahdollista (?)

 Toimii erinomaisena asiakirjana nuorisotoiminnan selvittämisessä 
kunnassa (lautakunta, kunnanhallitus/valtuusto, esimies, kuntalaiset, 

vanhemmat, yhteistyötahot)



TYÖMUOTO JA NUOREN 
ROOLI MITÄ TARKOITTAA? MITEN TOTEUTETAAN? MITÄ TOIMINTOJA? MITÄ VARTEN?

Yhteisöllinen 

nuorisotyö 

(nuori yhteisössä)

Yhdessä tekemistä ja 

kasvamista

Nuorille tarjotaan sekä 

vapaaseen että ohjattuun 

toimintaan mahdollisuus

Nuorisotilatoiminta, leirit, 

retket ja diskot

*Mielekästä vapaa-ajan toimintaa 

nuorille

*Vahvistaa nuorta yhteisössään 

*Sosiaalisen taitojen 

kehittyminen   

*Erilaisuuden ymmärtäminen ja 

kunnioittaminen     

Nuokkari:

*Onkkaala: Kevät 50krt/ 98hlö / 1639 osall.

*Onkkaala: Syksy 42krt/ 114hlö / 1452 osall.

*Luopioi. pe-illat kevät 14krt /42hlö/160osall. 

*Luopioi. pe-illat syksy 9krt/76hlö/275osall.

*Rajalansaaren leiri 3vrkl/12 hlö

*PokeJAroke 32hlö

Kohdennettu 

nuorisotyö

(nuori yksilönä)

Henkilökohtaista tukea

Toimintoja kohdennetaan 

tiettyyn osaan nuoria. 

Teemat ja käsiteltävät 

aiheet lähtevät nuorista 

ja heidän elämästään.

Starttipaja -toiminta ja 

etsivä nuorisotyö, 

pienryhmä toiminta, 

henkilökohtainen 

tukitoiminta. kesäaikana 

katupäivystyksen avulla 

nuoriin ja heidän vapaa-

aikaan tutustuminen 

*Tukea nuoren kasvua aikuiseksi  

*Elämänhallinnan vahvistaminen

*Vahvistaa nuoren suhdetta 

vanhempiin ja sosiaaliseen 

verkostoon

(Osallistuminen ei aina 

vapaaehtoista)

*Starttipaja: 3-4 krt/vko (183krt/776osall./14hlö)

*Etsivä nuorisotyö: 28 nuorta, 116 tapaamista

*ET ke-päivytys 30 krt/223 osall.  (Aiheita: koulutus, armeija, opintotuki, auton 

katsastus/vakuutus, päihteet ja nettipelaaminen.)

*Peliriippuvuus ja palveluverkosto (abit) 26hlö

*Viikko aikuisuuten (9lk) 49hlö

*Katupäivystys 3 krt / tavattu 216 nuorta

Nuorten 

vaikuttaminen

(nuori vaikuttajana)

Nuorten näköinen  

Pälkäne

Edistetään nuorten 

osallisuutta, 

vaikutusmahdollisuuksia 

ja kuulluksi tulemista. 

Vahvistetaan nuorten 

ääntä.

NuortenPälkäne.fi -

sivusto, oppilaskuntien ja 

nuokkarikävijöiden 

näkemysten huomioiminen, 

kunnan nuorten 

kesätyökampanaja. 

*Nuorten osallisuus  

*Tuetaan nuoren suhdetta 

lähiympäristöön ja yhteiskuntaan

*Taataan jokaiselle nuorelle 

kerran kesätyöpaikka

*nuoret kuntalaisina, posiitivinen 

näkökulma 

*9 Nuorten ääni -leimaa

*Meemipaja nuokkarilla (16 meemiä)

*Asiakastyytyväisyys Nuokkarit (53+24)

+Pelien hankinta, nuori-äänestys ja smoothie välipalat

*Nuorten kesätyö 40hlö (10 yritykseen)

*Kesätyöinfot 40 nuorta

*NÄ-palaveri 5/18hlö 

Nuorisokulttuurin 

edistäminen ja hyvät 

eväät elämään 

(nuori nuorena)

Nuoret oman  elämänsä 

sankarina

 Rakennetaan 

todellisuutta, joka 

mahdollistaa 

voimaantumista

Nuorisokulttuurista 

nousevia teemoja ja niiden 

käsittelyä, harrastamisen 

tukeminen

*Itsetunnon, itseilmaisun ja 

luovuuden vahvistaminen 

*Harrastamisen 

mahdollistaminen

*Hyvän olon päivä 9lk / seksi ja seurustelu (49 hlö)

*8lk+9lk ongelmaratkaisua 114hlö

*7lk tupakka-info (ryhm.) 60hlö

*Hyvän olon päivä 8lk AnnaTapio / tupakka ja nuuska  (61hlö)

*7lk itsetunto ja sosiaaliset taidot 49hlö

*Teatteri-retki JOPO-luokka (7hlö)

*Erityisnuorisotyö (kotiin yhteys 11 krt)

Yhteiskunnallinen 

nuorisotyö

(nuori 

yhteiskunnassa)

Nuoruus ja nuoret 

mahdollisuutena

Kerätään tietoa, 

kehitetään nuorten 

olosuhteita, 

osallistutaan 

valtakunnalliseen 

keskusteluun

Nuorten 

palveluverkoston 

kehittäminen, luennot, 

yhdistysten avustaminen, 

tilastointi

*Toimiva nuorten 

palveluverkosto          

*Tuottaa ja jakaa tietoa nuorista 

ja nuoruudesta

*Tukea paikallisia toimijoita

*LAPE-hanke, rastirata 22perh./91hlö 

*Luennot, esitelmät 3kpl (Nuorisotyöpäivät, Sisäinen motivaatio-päivä, 

Työpajapäivät)

*Vanhempien ja nuorten "Onks tää joku vaahteranlehti"-keskustelutilaisuus 

(Onkkaala 21 hlö, Luopioinen 28 hlö)

*Lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelma 2017-2020 

*Rekry messut 21.3.

*Vapaalla Pälkäneellä -messut

*Avustukset (5 järjestöä/9000e)
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