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Keskustan nuorisotoimijat
• Verkostoon kuuluu Nuorisopalveluiden
erityisnuorisotyö, Tyttöjen tupa, Tyttöjen
talo, Keskustan etsivät,
Tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulun
jälkeinen nuorisotyö, NMKY Messin tila,
SPR Nuorten turvatalo ja Kölvi-toiminta
(monikulttuurista nuorisotyötä).
• Kattaa Tampereen keskusta-alueella
toimivan monipuolisen nuorisotyön.
• Kokoontuu 2-4 krt/vuosi.
• Organisointivastuu on jaettu, jokainen
toimija kutsuu koolle vuorollaan.

• Keskustellaan jokaisen ajankohtaisista
toiminnoista/tapahtumista sekä jaetaan
tietoa alueen ajankohtaisista ilmiöistä.
• Verkoston tavoitteena pysyä ajan tasalla
lähellä sijaitsevista muista toimijoista sekä
heidän toiminnastaan, joka helpottaa
nuorille tarjottavaa palveluohjausta.
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Kettu-ryhmä
• Verkostoon kuuluu Koskikeskus (Citycon),
Securitas Oy, Sisä-Suomen Poliisilaitos,
Sosiaalipäivystys, Nuorten palvelut ry,
Keskustan etsivät, Nuorisopalveluiden
erityisnuorisotyö, Tukialus-hanke, Ahjolan
Setlementti ry, A-klinikkasäätiö, Nauha ry
etsivät, SPR Nuorten turvatalo ja
Tampereen Ensi- ja turvakoti ry.
• Koollekutsujana Citycon Oyj, tapaamisen
vetäjänä Nuorten palvelut ry.
• Kokoontuu 2-4 krt/vuosi.

• Keskustellaan Koskikeskuksen ja lähialueen
nuorten ajankohtaisista ilmiöistä ja miten
niihin voidaan vaikuttaa. Jokainen toimija
tuo oman näkökulmansa nykyiseen
tilanteeseen.
• Verkoston tavoitteena vahvistaa
kauppakeskuksen ja nuorisotyötoimijoiden
yhteistyötä.
• Kevään aikana saadaan yhteys
pikaviestimen kautta, jolla helppo ja nopea
välittää ajankohtaista tietoa nuorista.
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Risu
Moniammatillista toimintaa nuorten rikosten ehkäisemiseksi.

Vastaa Ankkuri-toimintaa.

• Verkostoon kuuluu Tampereen
Sosiaalipäivystys, Tampereen kaupungin
Nuorisopalvelut, Tampereen kaupungin
perusopetus, Tampereen seurakuntien
nuorisotyö, Tredu ja Sisä-Suomen poliisi.
Risuun kuuluu 20 nuorten parissa
työskentelevää ammattilaista.

•

Tarjoaa nuorille yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa
(esim ART-ryhmät).

•

Keskustellaan Nuorten toiminnasta ja nuoriin liittyvistä
ilmiöistä Tampereella sekä nuorten tekemistä rikoksista
alueella. Käydään läpi asiakuudessa olevien nuorten
tilanteet ja mahdolliset käynnissä olevat ja tulevat
ryhmät.
o Verkosto antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja
silloin, kun jokin nuoria koskeva huolestuttava
ilmiö havaitaan kaupungin laajuisesti.

• Koollekutsujana Sosiaalipäivystys.
• Kokoontuu joka perjantai.

•

Verkoston tavoitteena puuttua nopeasti nuoren
rikolliseen käyttäytymiseen, kartoittaa tilanne
yhteistyössä nuoren ja perheen kanssa sekä ohjata
nuori tarvittavien tukitoimien piiriin.
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Kiitos!
Elisa Laitonen

Meri Rontu

Erityisnuorisotyöntekijä, jalkautuva
erityisnuorisotyö
041 730 3541
elisa.laitonen(a)tampere.fi

Erityisnuorisotyöntekijä, jalkautuva
erityisnuorisotyö
044 430 9345
meri.rontu(a)tampere.fi

Instagram: @nuortenerkka
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