
”Toivo syntyy lapselle kokemuksista, joissa hänen 

luottamuksensa kohtaa aikuisen luotettavuuden.”  

(K. Eriksson)

Miten nuorisotyö pitää yllä toivoa 

ja kampittaa näköalattomuutta?



• Korona: Noin 2 360 000 000 tulosta (0,58 sekuntia)

• Ukrainan sota : Noin 6 340 000 tulosta (0,48 sekuntia)

• Inflaatio : Noin 560 000 tulosta (0,42 sekuntia)

• Energiakriisi : Noin 6 020 000 tulosta (0,53 sekuntia)

• Ilmastonmuutos  : Noin 629 000 tulosta (0,38 sekuntia)18.11.2022 2
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Toivo (tunne)
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Toivo on harras odotus siitä, että jotakin suotuisaa tapahtuu. Toivoon liittyy huomion 

kiinnittäminen tavoitteeseen, epävarmuuden tunne sekä usko tavoitteen saavuttamiseen. 

Toiveikkuutta voi tuntea myös sellaisista asioista, joihin ei voi itse vaikuttaa mitenkään.

Wikipedia



Nuoriso-ohjaaja:

”sillä, että meillä kohdataan nuori aidosti ja kohtaaminen on kiireetöntä. Nuorilla pitää olla mahdollisuus tulla 

kohdatuksi vain omana itsenään, eikä esim. oppilaana, työnhakijana tai osana ” jotakin järjestelmää”. ”

Toivoa ylläpidetään ”lainaamalla” sitä tarvittaessa. Jollei nuori itse usko 

omiin mahdollisuuksiinsa, alkuun auttaa se, että joku muu uskoo.

”Nii sitä vaan, että kiitos. Välillä mä oon miettiny aikaa taaksepäin ja miettiny, että miten sitä on jotenki voinu

olla niin sekasin. Tai ei välttämättä sekasin mutta huonona. Eikä oo varsinaisesti ollu edes kiinnostusta 

jotenki päästä eteenpäin ku ei niinku ollu mitään mihin päin olis lähteny tai yrittäny lähtee. Sä et ehkä tienny

mutta usein ne tapaamiset sun kans on saattanu olla niinku sen viikon kohokohtia. Ainut asia mitä odotti, ku

aina tuli hyvä mieli niistä.”
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”Kohtaamalla heitä itselleen tärkeissä paikoissa, huomaten, peilaten ja arvostavasti 

kannustaen. Asettamalla rajoja ja kannustamalla osallisuuteen ja positiiviseen 

yhteisöllisyyteen. ”

”Parasta on kiertää autolla räntäsateessa kaupunkia ja keskustella nuorten kanssa mukavia. 

Välillä meininkiä rajoittaen, välillä nuorille tärkeitä asioita esiin nostaen ja niistä mölyä 

pitäen.”

” Jos nuoren saa ajattelemaan, että kaikki on mahdollista, näin myös on. Menestystarinat 

alkavat tästä mielentilasta.”

” Jag lyssnar och hör på, är närvarande, lyhörd, hjälper och ger råd. Är en trygg vuxen för 

ungdomarna som rådgör vid behov med annan experthjälp!”
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Kohtaamiset ovat sydämen ravintoa, toisen ihmisen kuulemista, näkemistä, 

läsnäoloa. Ilman oikeaa kohtaamista ei ole inspiraatioita, ei energiaa, ei 

elämänvoimaa, sillä meidät luotiin yhteyteen ja kohtaamiset ovat vuorovaikutusta 

ja yhteyttä. 

(Voutilainen, Eero 2004.)
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Nuorisotyö; tilaa, toivoa ja tulevaisuudenuskoa

18.11.2022

”…tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa 

ja näkemystensä mukaisen paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan 

jäsenenä ja kokee elämänsä merkitykselliseksi.”

Kuunnellaan, 

osoitetaan kiinnostusta 

ja ennen kaikkea ollaan saatavilla.

8

Kalles klätterträd 1979

• Hyväksyvä läsnäolo

• Arvostava, aito kohtaaminen

• Toivo (lainaaminen, herättäminen, ylläpitäminen)

• Rohkeasti aikuinen



2023 -

• Kohtaaminen

• Nuorten positiivinen näkyvyys

• Nuorten vaikuttava edustuksellisuus

• Nuorten hyvinvoinnin edistäminen

• Turvallisuus
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Yhteiskunnallinen 
nuorisotyö

Yhteisöllinen 
nuorisotyö

Kohdennettu 
nuorisotyö

Kulttuurinen 
nuorisotyö

Osallisuus Moniammatillinen yhteistyö

Nuoren suhde globaaliin 
maailmaan ja 
ympäristöön

Nuoren suhde 
yhteiskuntaan

Nuoren suhde 
alueeseen ja 
ympäristöön

Nuoren suhde 
rakenteisiin

Nuoren suhde 
luotettaviin aikuisiin

Nuoren suhde 
toisiin nuoriin

Nuoren 
suhde 
itseen



1. Palvelunäkökulma

2. Asiakasnäkökulma

3. Lapsen oikeuksien näkökulma

4. Organisaationäkökulma
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Tässä ja nyt



PALVELUNÄKÖKULMA
• Nuorisotilatoiminta: markkinoinnin tehostaminen kouluihin ja someen (jatkuvuus) sekä ohjatun 

toiminnan lisääminen, mahdollinen teemoitettu tilaprofiloituminen (esim. peliyhteisöjen 

muutostarve, tyttötoiminnan tarve, tapahtumatoiminta).

• Nuorisotilojen määrän ennallaan säilyttäminen 

• Jalkautuva nuorisotyö: katvealueiden paikkaus ja katuturvallisuuden lisääminen iltaisin ja 

viikonloppuisin (+ nuoppariauto). 

• Diginuorisotyö: mediakasvatuksen sekä aiheeseen liittyvän nuorten ja aikuisten välisen 

dialogin edistäminen. 

Palvelulupaus nuorille ja ohjauksen laatukriteerien laadinta (mitä nuori voi edellyttää 

nuorisotilapalvelulta ja ohjaukselta). 
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ASIAKASNÄKÖKULMA:

• Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen toiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja päätöksentekoon (toiminnan 

säilyminen tulevaisuudessa relevanttina ja ajantasaisena nuorille).

• Nuorisotyö on asiakaspalvelutyötä. Tarve asiakaspalautteen systemaattiseen 

keräämiseen ja dokumentointiin asiakastyytyväisyyden todentamiseksi.

18.11.2022 [Organisaatio, Esittäjän nimi] 12



LAPSEN OIKEUKSIEN NÄKÖKULMA:

• Tilojen esteettömyyden arviointi.

• Ohjauksen yhdenvertaisuuden turvaaminen nuorille, yhteiset toimintatavat 

ohjaukseen.

• Yhdenvertaisuus- ja osallisuussuunnitelman laadinta osana palvelulupausta ja 

ohjauksen laatukriteerejä. Yhdenmukaiset ja yhdenvertaisuuden takaavat 

toimintatavat nuorisotiloilla sekä ohjauksessa
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ORGANISAATIONÄKÖKULMA:

• Tuottavuus-/vaikutusketjun todentaminen nuorisotilakohtaisesti.

• Toiminnan tilastoinnin, tunnuslukujen ja arvioinnin kehittäminen.

• Vaikutuksien todentamista nuorten hyvinvointiin kehitettävä 

(asiakastyytyväisyys ja palvelun vaikutukset).
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Kiitos!

Pia Fraktman

0404882901, pia.fraktman@kokkola.fi


