
Verkostotapaaminen julkisissa 

tiloissa nuorisotyötä tekeville 18.11.2022



Turvallisten tilojen Kuopio

Nuorten reviireillä Kuopiossa -hanke
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Nuorten Palvelu ry – mitä ja miksi 

• Valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön 

kehittäjäjärjestö 

• Tarkoituksena toteuttaa vallankumouksia nuorten oikeuksien ja 

hyvinvoinnin edistämisessä

– kohtaamisissa, palveluissa, yhteiskunnallisissa rakenteissa sekä nuoria ja 

heidän palvelujaan koskettavissa ajattelutavoissa

• Vahvojen kumppanuuksien voimalla

• Nuorten omaa toimijuutta vaalimalla

• nuortenpalvelu.fi & IG/FB @nuortenpalvelu
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Nuorten Palvelu ry:n visio 2027

• ”Kumppanuuteen perustuva nuorten toimijuuden 
vaaliminen on vaikuttavin tapa ratkaista vaikeimpia 
nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista 
uhkaavia yhteiskunnallisia ongelmia.”

• Mm. yksinäisyys , kiusaaminen, mielenterveysongelmat , ulkopuolisuus, turvallisten 

aikuisten puute , fyysinen, henkinen, seksuaalinen väkivalta, rasismi ja syrjintä, 

toivottomuus, turvattomuus, avun saannin vaikeus, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

toteutumattomuus
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Kielimuurista yhteisymmärrykseen

https://youtu.be/HMEJyay7S9M
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https://youtu.be/HMEJyay7S9M
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Tarpeiden sanoittaminen hankkeeksi 

• Pirstaleinen keskustan toimintakenttä - paljon toimijoita, vähän 

yhteistyötä

• Kauppakeskusten tiloja ei ole suunniteltu nuorten vapaa-

ajanviettopaikoiksi

• Suhtautuminen nuoriin em. tiloissa ei aina yhdenvertaista ja 

kohtaamiset kontrollin tai puuttumisen sanelemia

• Huolta aiheuttavia tilanteita ja ilmiöitä – miten niihin vastataan 

• Turvallisia aikuisia lisää

• Nuorten osallisuuden ja toimijuuden mahdollistaminen
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• Kuopiossa verkostotyötä on aiemmin tehty vaihtelevasti

• Aseman Lapset ry:n Löytävän nuorisotyön hankkeen 2020-2021 

verkosto suppeammalla kokoonpanolla

• Yhteistyö koettiin hyvänä ja sitä olisi haluttu jatkaa - toiminta 

hiipui vetäjän puuttuessa 

• Resursseja ei yksittäisillä toimijoilla ollut – tarvitaan 

taustatukiorganisaatio

• Tavoitteena on käytäntöjen jatkuminen hankkeen jälkeen osana 

Nuorten Palvelu ry:n tai muun Kuopion toimijan perustyötä
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Nuorten reviireillä jo yli 10 vuotta
• Kehittämistyön taustalla on Nuorten Palvelu ry:n 12 vuoden kokemus 

yhteistyöstä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten sekä kaupallisten 

toimijoiden (mm. Citycon Oyj, S-ryhmä/ABC-ketju, Securitas Oy) kanssa

• Nuorten reviireillä –toimintaa ja yhteistyötä tällä hetkellä 10 kauppakeskuksessa 

(5 kpl pk-seutu, Lahti, TRE, Pori , LPR, Rovaniemi) 

• Näkyvin työmuoto Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja® -toiminta, jossa 

kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja saa Nuorten Palvelun valmennuksen 

nuorten kohtaamiseen 

• Yhteistyöverkoston koordinointi/fasilitointivastuu neljän kauppakeskuksen 

nuorisoasioiden verkostossa
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Hankkeen resurssit

• Itä-Suomen aluehallintovirastolta hankerahoitus nuorisoalan alueellisen ja 

paikallisen toiminnan kehittämiseen

• Suunniteltu kokonaiskesto 5.2022 - 31.12.2023

• Rahoitus kattaa yhden henkilötyövuoden ja siihen liittyvät välttämättömät 

hankinnat, kuten työvälineet

• Hanke on kehittämis- ja koordinaatiohanke, joten esim. 

tapahtumajärjestelykuluja tai esim. hankintoja esim. mahdollisiin nuorten 

tiloihin ei hankkeesta voida kustantaa 

10



• Kuopion kaupungin 

nuorisopalvelut 

• Neljä torin ympäristön 

kauppakeskusta

• Hypermarket keskustan 

ulkopuolella 

• Kuopion 

kaupunkikeskustan 

kehittämisyhdistys ry 

• Kaksi vartiointiyritystä

• Poliisin Ankkuriryhmä

• Keskustan alueen yläkoulut (2) 

- nuorisotyöntekijät ja 

kuraattorit 

• SAKKYn kuraattorit

• Seurakunta 

• Aseman Lapset ry

• Lisää…

Hankeyhteistyössä mukana
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Nuorten reviireillä -hankkeen aikataulu 

• Toimintasuunnitelman mukainen kehittämistyö käyntiin vuoden 2022 lopulla

• Pirstaleinen ja monitoimijainen keskustan alue tuo omat haasteensa ja on 

aikaa vievää

• Kehitettäväksi valitaan 1–3 yhdessä sovittua toimenpidettä (sic!)

• Vuoden 2023 viimeiset kuukaudet toiminnan juurruttamisen varmistamista ja 

hankkeen kehittämistyöstä työstettävän mallinnuksen tuottamista

• Hankkeen ulkoinen viestintä toimenpiteiden käynnistyessä ja aina isompien 

etappien yhteydessä, tuloksista kertominen hankkeen päättyessä

• Hankkeen toimien arviointi koko hankkeen keston ajan kohderyhmältä ja 

toimijoilta
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Nuorten reviireillä Kuopiossa –hanke 
tiivistetysti

• Keskustassa aikaansa viettävien ja heikommassa asemassa olevien nuorten 

hyvinvoinnin tukemista, osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamista 

• Turvallisten aikuisten vajeen paikkausta 

• Työtä tehdään monialaisesti ja poikkisektorisesti yhdessä julkisen, yksityisen ja 

kolmannen sektorin kanssa, kehitetään eri alojen ammattilaisten valmiuksia 

kohdata nuoria ja tehdä tuloksekasta verkostoyhteistyötä 

• Kohderyhmänä paljon aikaansa keskustan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa 

aikaansa viettävät n. 10-18 -vuotiaat 
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Miten hanketta toteutetaan - kartoitukset 

• Hankkeen alussa kartoitettu kohderyhmänuorten nykytilannetta, toiveita ja 

tarpeita tilojen ja ajan käytöstä, kohtaamisista, hengailusta, keskustan yleisestä 

tilanteesta ja turvallisuudesta

• Kartoitettu yhteistyökumppaneiden ajatukset ja näkemykset nykytilanteesta ja 

tarpeista hankkeelle – tarve yhteistyölle ja sen koordinoinnille suuri 

• Kartoitusten perusteella valitaan hankkeessa toteutettavat toimet, joissa 

hyödynnetään tarpeen mukaan Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -

kehitettyjä malleja 

• Toiminnan etenemistä seurataan jatkokartoituksilla ja reflektoinneilla 

yhteistyökumppaneiden kanssa

14



Miten hanketta toteutetaan -
jalkautumiset

• Hanke jalkautuu yhteistyössä esim. kaupungin 

nuorisonohjaajien sekä Nuorten Palvelu ry:n muun henkilökunnan 

kanssa

• Kaupungin jalkautuvan nuorisotyön resurssit ohuet

• Painopisteviikonloput ja tapahtumat (vappu, päättärit, sataman yö) 

- koordinaatio?

• Verkoston jäsenet tervetulleita mukaan jalkautumaan ja 

kohtaamaan nuoria

• Todettu tarve myös Prismalle jalkautumiseen
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Jalkautumiset käytännössä

• Järjestyksenvalvonnalle ilmoitetaan aina (Signal, sähköposti, puhelu), 

kun jalkautujat ovat liikkeellä

• Yhteiset jalkautumiset, vaikka lyhyetkin, vartijoiden ja 

nuorisotyöntekijöiden kesken – signaali nuorille toimijoiden 

yhteistyöstä

• Vartijat toimittavat mahdollisuuksien mukaan tietoa siitä milloin ja 

missä nuoria on paljon liikenteessä -> kohdennettu jalkautuminen 

• Jalkautumisten kalenterointi toimijoiden välillä ennakkoon
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Miten hanketta toteutetaan -
verkostoyhteistyö

• Verkostoyhteistyö ja siihen sitouttaminen käynnistynyt syyskuussa

• Kokoontumisia vuoden 2022 aikana 3 ja vuoden 2023 aikana min 4 kertaa

• Verkostossa on mukana oleelliset toimijat, em.luettelo

• Myös muita tahoja otetaan mukaan tarvittaessa, mikäli se työn aikana 

näyttäytyy järkevänä (esim. kirjasto) 

• Verkoston toimintaa kehitetään yhteisövaikuttavuuden (collective impact) 

menetelmin

• hyödynnetään systeemiajattelua moniatahoisten ja monialaista yhteistyötä 

vaativien ongelmien ratkaisemiseksi

• kohti yhteistä tavoitetta/tavoitteita, eri toimijoiden toisiaan vahvistavia 

toimintoja ja jatkuvaa vuorovaikutusta
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Kuopion verkoston tavoitteet ja tehtävät

• Puututaan huolestuttaviin ilmiöihin yhdessä, tehokkaasti ja 

resurssiviisaasti

• Tavoitetaan ja kohdataan nuoria, jotka eivät ole muiden nuorille 

suunnattujen vapaa-ajan tms. toimintojen piirissä

• Luodaan toimijoiden ja nuorten välille tuttuutta ja siten 

luottamusta 

• Tutustutaan verkoston muihin toimijoihin; osaamiseen ja 

toimintakulttuuriin
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Tiedonvaihto verkostossa
• Signal-ryhmä perustettu 

o Ajankohtaisiin ilmiöihin ja hiljaisiin signaaleihin liittyvää tietoa 

o Havaintoja nuorten liikkeistä, kun huolenaihetta ilmenee

o Tavoitteena ennakointi ja ennaltaehkäisy; huolestuttaviin ilmiöihin 

puuttuminen yhdessä resurssien mukaan

o Myös positiivisista asioista viestitään

• Ryhmässä ei jaeta yksilöön liittyvää tietoa

• Suunnitellaan käytännöt siihen, mihin asioihin kukin organisaatio voi 

reagoida tarkoituksenmukaisesti, miten ja millä aikataululla
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Valmiuksia ja osaamista lisää

• Yhteisen kielen löytäminen tutustumalla eri organisaatioiden 

prosesseihin ja toimintakulttuuriin

• Vastuiden jako ja odotukset realistiselle tasolle 

• Tietämättömyys tai väärät olettamukset esteenä, esim. 

lastensuojeluilmoitukseen liittyen

• Madalletaan julkisen ja yrityssektorin toimijoiden välistä 

yhteistyön kynnystä ja haihdutetaan mahdollisia ennakkoluuloja
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Työkaluja vartijoiden arkeen 

• Yhtenäiset toimintamallit nuorten kohtaamiseen ja epäasialliseen käytökseen 

puuttumiseen; koko henkilökunta tietää, miten eri tilanteissa toimitaan 

yhteisesti sovituilla tavoilla

• Luodaan tuttuutta, parannetaan vuorovaikutusta ja turvallisuuden tunnetta 

moikkailulla ja kuulumisten kyselyillä, perusteluin, positiivisella palautteella 

• Yhteiset jalkautumiset nuorisotyöntekijöiden kanssa

• lisää molemminpuolista osaamista ja ymmärrystä sekä lähettää viestin nuorille 

siitä, että kaikki toimivat yhdessä 

• Kouluyhteistyön mahdollisuudet – ennaltaehkäisyn näkökulma ja vartijoiden 

työn tutuksi tekeminen 
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Nuorten osallisuus – toiveet keskustaan 

• Kartoitus haastatteluna kesä-syyskuussa, vastaajia n. 70

• Nuorille oma tila ydinkeskustassa

• Sohvat, tuoleja, pistorasiat ja bilispöytä

• Nuoret itse voisivat ottaa vastuuta, ei saa esim. töhriä

• ”Vartija voisi välillä käydä tsekkamassa ja poistaa rähinöitsijät”

• Kauppakeskuksiin lisää penkkejä

• Ilmaisia vessoja

• Skeittipaikkoja - aiemmin järkätty skeittitila parkkihallissa sai 

kiitosta, toivottiin uusintaa

• Myös tyytyväisiä nuoria, jotka eivät keksineet mitä tarvitaan lisää 
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Nuorten osallisuustoimet käytäntöön

• Kaikille yhteisten pelisääntöjen laatiminen ohjatussa työpajassa -

toteutetaan

• Nuorten Palvelu ry:n pelisääntöprosessia hyödyntäen

• Pelisääntöihin sitouttaminen, kontrolli on tarpeen myös nuorten mielestä

• Työkalu vartijoille

• Nuorten oma tila keskustaan – selvittely aloitettu

• Nuorten skeittitapahtuma hiihtolomalla keskustan parkkihallissa –

mahdollisuuksien kartoitus käynnistetään

• Suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorten kanssa
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Nuorten ajanvietto ja hengailu 
Kuopion keskustassa 

• Nuorten kanssa juteltu keskustan kauppakeskuksissa kesä-syyskuussa 2022, 

vastaajia n. 70, ikähaarukka 10-19 vuotta

• Suurin osa viettää aikaansa kauppakeskuksissa/ puolijulkisissa tiloissa 

säännöllisesti, useimmat käyvät päivittäin

• Ajankohta yleensä koulun jälkeen, ilta voi venyä pitkäänkin

• Kavereiden kanssa hengaaminen hyvin tärkeää

• Kohdatuista nuorista harva kertoo käyvänsä nuorisotiloilla
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Nuorten ajatukset ajanviettopaikoista 
keskustassa

• Paikkana ”milloin missäkin” tai omalla vakiopaikoilla, esim. ”neliapilalla”

• Skeittailua pysäköintitiloissa katseilta piilossa

• ”On perseestä olla hengaamassa kauppakeskuksissa”, kotona ei jaksa olla eikä 

ole muita tiloja, missä tavata kavereita

• Toisaalta kauppakeskukset ”on tehty hengailua varten” 

• Keskustassa ei haastateltujen mukaan ole mitään muuta paikkaa, minne 

mennä oleilemaan ja tapaamaan kavereita, varsinkaan kylmällä ilmalla tai 

sateella
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Kohtaamiset vartijoiden kanssa nuorten 
mukaan 

• Saa oleskella ”kun on kunnolla”

• Poistaminen koetaan epäoikeudenmukaisena ja 

yhdenvertaisuutta loukkaavana, jos istutaan rauhallisesti vaikka 

pitkäänkin eikä aiheuteta häiriötä 

• Nuorilta ymmärrystä pyynnöille esim. lattioilla tai portailla 

istuskelun yhteydessä, ”silloin voikin pyytää siirtymään muualle”

• ”Miksei voi istua, jos pistorasiatkin on laitettu?”

• Mennään pyynnöstä ulos ja tullaan kohta takaisin tai siirrytään 

toiseen tilaan

26



Kohtaamiset vartijoiden kanssa

• Vartijoille nuorilta sekä kritiikkiä että kiitosta:

• nuoriin pitää suhtautua reilummin ja yhdenvertaisemmin

• osa vartijoista mukavia, kyselleet kuulumisiakin 

• asiallistakin keskustelua ja vuorovaikutusta  

• Jos puuttumisessa ei ole yhtenäistä linjaa, se aiheuttaa nuorissa 

eriarvoisuuden tunnetta ja konflikti on valmis 

• Vartijoissa on nuorten mukaan paljon eroja, miten nopeasti ja 

missä tilanteissa tulevat pyytämään poistumaan
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Kuopiolaisten nuorten hyvinvointi

Pinnalla tällä hetkellä:

• ahdistuneisuus eri syistä

• päihteet, huumeiden helppo saatavuus

• teräaseiden hallussapito 

• entistä nuorempien lasten hengailu ja myös ikäistään 
vanhempien seurassa
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• syy-seuraussuhteet hakusessa

• ammattiin opiskelevien opintojen keskeytykset nousussa

• kunnioitus ja luottamus viranomaisiin ja yleensä aikuisiin laskussa

• vertaisten tuki vs. ammattilaisten tuki 

• väkivallalla oireilua ja ryöstelyä toistaiseksi vähäisessä määrin

• Valtaosalla nuorista menee hyvin!
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Nuorten reviireillä – ajankohtaista

• Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus 
Lippulaivassa –opas 

• Valtakunnallisen toiminnan jatkolle haettu ESR-
hankerahoitusta
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Hankeyhteistyö Joensuun kaupungin 
kanssa

• Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden AVI-rahoitteinen hanke 

• Kuopion ja Joensuun kehittämishankkeet ja niiden toimenpiteet 

tarjoavat hyvän mahdollisuuden vertaiskehittämiseen ja -

arviointiin 

• Yhteistyön käynnistys syyskuussa 2022
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KIITOS!

Taina Worster 

Projektikoordinaattori 

p. 050 5534 772

taina.worster@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry

Asemakatu 7, 70110 Kuopio

nuortenpalvelu.fi

@nuortenpalvelu


