
Limingan nuorisopalveluiden 
Nups -prosessi

Mika Nieminen nuorisopalvelupäällikkö



Liminka ja nuorisopaövelut

• Limingan kunta sijaitsee n. 30 km Oulun 
keskustasta 

• Asukkaita n. 10250, joista 42% alle 19 vuotiaita
• Tunnettu nykyisin erityisesti lintumatkailusta
• Työntekijöitä 8:
Nuorisopalvelupäällikkö
Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää
Neljä nuoriso-ohjaajaa
Yksi hanke työntekijä 
• 2 nuorisotaloa



• Kävin Nups -prosessin läpi työskennellessäni 
Oulussa ja olin sen vuoksi jo ottanut joitakin 
työkaluja käyttöön toiminnan 
suunnittelussa.

• Päättäjille meidän toiminnan mittareina oli 
nuokkarin kävijät. Nuorisotyö on suurelta 
osin ennaltaehkäisevää toimintaa ja sitä on 
vaikea mitata. Tämän vuoksi koin tärkeäksi 
saada korostettua meidän toiminnan 
merkityksellisyyttä kirjoittamalla auki meillä 
tehtävää nuorisotyötä.

• Oma esimies oli heti Nupsista kuultuaan sitä 
mieltä, että ehdottomasti tämä pitää 
Limingassa tehdä. 

• Joskus asiat loksahtaa paikalleen ja samalla, 
kun oli tarkoitus alkaa työstään NUPSia, 
huomasin osaamiskeskus Kanuunan sivuilta, 
että oli mahdollisuus hakea yhteiseen NUPS 
vertaismentorointiin mukaan. 

Miksi mukaan Nupsiin?



Liikkeelle lähtö

”Kuvaa kaikki tällä hetkellä tehtävät toiminnot 
EXCEL kaavioon ja kirjatkaa niihin tavoite ja 
tarkoitus”.
• Lähtö tilanteessa tehtiin heti selväksi, että 

prosessille otetaan yhteistä aikaa 
työntekijöiden kanssa, jotta se ei ole 
esimiehen näkemys meidän nuorisotyöstä. 

• Ensimmäinen tehtävä oli haasteellinen 
vertaisryhmässä, koska elettiin korona-
aikaa ja tavallaan toiminnot polki 
tyhjäkäynnillä. Toisaalta samasta syystä 
meillä oli kyllä helppo löytää yhteistä aikaa 
tähän prosessiin. 

• Aamukahvit ja lyhyt asiaan perehtyminen. 
Sen jälkeen työntekijät kirjaamaan 
toimintoja ylös…



”Oli todella mielenkiintoista keskustella työkaverin 
kanssa toiminnoista ja pysähtyä miettimään miksi niitä 
tehdään” 



Prosessi käynnissä

• Nups -prosessissa oltiin saatu ensimmäiset 
tuotokset ja myös toiminta tapa alkoi 
hahmottumaan. 

• Vertaisryhmän tapaamisessa käytiin läpi ekat
tuotokset ja saatiin seuraavaksi 

tehtäväksi vastata ”miten”

• Nupsia tehdessä työntekijöillä

oli mukava päästä työskentelemään 

yhdessä, mutta lentoon ei oltu vielä päästy



Työmuodot ja nuoren rooli?
• Seuraava työvaiheessa päästiin prosessin 

ytimeen.



Tomi Kiilakosken, Viljami Kinnusen ja Ronnie Djupsundin
kirjassa: Miksi nuorisotyötä tehdään?, mietitään nuoren 
suhdetta itseensä ja muuhun maailmaan. 

1. Nuoren suhde itseensä: yksilöllisen kasvun ja 
kehityksen tukeminen

2. Nuorensuhde toisiin nuoriin

3. Nuorten suhde luotettaviin aikuisiin

4. Nuorten suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin

5. Nuoren suhde alueeseen ja omaan 

6. Nuorten suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan

7. Nuoren suhde maailmaan, kulttuuriin ja luontoon

8. Nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon ja 
nuorten olosuhteisiin vaikuttaminen.



Toimintojen peilaaminen 
nuoren suhdeteoriaan

• Työntekijät jakaantuivat kahteen 
ryhmään miettimään toimintoja ja 
jakamaan ne suhdeteorian 
pohjalta. 

• Toiminnat oli leikattu paperilta 
valmiiksi erilleen ja suhdeteorioille 
oli laitettu seinälle valmiit paperit. 

• Ryhmien tehtävänä oli keskustella 
mihin suhdeteorian vaihtoehdoista 
toiminnat sopivat ja liimata 
toiminto seinälle. 



Ahaa elämyksiä

• Tässä vaiheessa jokainen pääsi perehtymään meillä 
tehtävään nuorisotyöhön.

• Huomattiin, että meillähän on todella 
paljon yhteistä ja voidaan 
hyödyntää toisten osaamista.

• Päästiin syvemmälle miettimään
nuorisotyötä asettumalla nuoren
rooliin, joka oli monelle uusi 
tapa lähestyä omaa työtä. 

• Myös asioista keskustelu tuo uusia 
näkökulmia omaan ajatteluun.

• Lopuksi mietittiin mitä työmuotoja meillä 
voisi olla ja mitkä niiden nimet voisi olla.



Valmis ☺…

• Viimeinen 
vertaistapaaminen pidettiin 
23.8. jossa esiteltiin omat 
tuotokset

• Limingassa viimeinen 
työpajan aiheena oli nupsin
kirjoittaminen teksti 
muotoon. 

…vai onko?



Prosessi vaatii aikaa, mutta on 
todella hyödyllinen 
▪ Pysähdytään miettimään 

omaa toimintaa ja mihin 
käytetään resursseja

▪ Saadaan avattua 
nuorisotyötä muille 
toimijoille ja päättäjille

▪ Toimii todella hyvänä 
perehdytys ja esittely 
materiaalina

▪ Välillä on hyvä päästä 
puhumaan nuorisotyöstä 
vähän syvällisemmin 
kollegoiden kanssa

Suosittelen lämpimästi 



”Uutena työntekijänä sain perehtyä 
uudella tavalla juuri meidän työtehtäviin”



Kiitos ☺


