
NUPS
Nuorisotyön 
perussuunnitelma 



Nuorisolähtöinen työ
Nuori valitsee itse, mihin osallistuu ja mitä tekee 
toiminnassamme. Nuorisolähtöistä työtä tehdään 
sekä yksilö- että ryhmätasolla ja se tukee nuoren 
turvallista vapaa-aikaa.

Vuorovaikutteinen 
digitaalinen 
nuorisotyö  
Snapchat, whatsapp, 
discord, instagram, 
tiktok 

Nuorisotyö sosiaalisessa 
mediassa on päivittäistä 
vuorovaikutusta 
ja viestintää eri 
somealustoilla. Lisäksi 
nuorisotyöhön kuuluu 
sisältöjen suunnittelu ja 
toteuttaminen, päivitykset 
ajankohtaisista aiheista ja 
tapahtumien sekä kyselyjen 
tuottaminen. 

Liikkuva nuorisotila-
auto Kyläkolli
Snäp Kyläkolli 044 481 3000

Kyläkolli on kaupungin 
alueella liikkuvaa ja laajasti 
tavoitettavaa nuorisotyötä 
matkailuauton muodossa. 
Liikkuessa reagoidaan nopeasti 
nuorten toiveisiin ja ollaan myös 
syrjäisimmillä alueilla, missä ei ole 
nuorisotiloja. 

Työturvallisuuteen kiinnitetään 
huomiota työskentelemällä 
pareittain sekä varautumalla 
etukäteen tilanteisiin 
puuttumisen toimintamallien 
avulla. Liikkuvassa ja 
jalkautuvassa nuorisotyössä 
keskustellaan nuorten kanssa, 
autetaan pulmissa, yritetään 
ennaltaehkäistä päihteiden 

käyttöä tai ylilyöntejä 
käytöksessä. Ollaan läsnä ja 
helposti lähestyttävissä nuorten 
vapaa-ajalla, siellä missä he 
omaehtoisesti kokoontuvat.

Yksilöohjaus  
Yksilöohjauksessa nuori saa 
henkilökohtaista aikaa ohjaajan 
kanssa muun nuorisotoiminnan 
ohessa, nuorisotilalla 
tai etukäteen sovitussa 
tapaamisessa. Yksilöohjauksessa 
tutustutaan nuoreen, luodaan 
luottamuksellista suhdetta, 
keskustellaan, autetaan 
ongelmatilanteissa, ohjataan 
tarvittavien palvelujen piiriin, 
tuetaan elämässä. Kohdataan, 
kuunnellaan ja kannustetaan. 

Nuorisotilatoiminta   
Avoin toiminta, yötilat, 
turnaukset, muut  
pienemmät tapahtumat

Avoin, matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka, missä nuoret 
voivat viettää aikaa. Tarjolla 
on myös ohjattua toimintaa. 

Tukee nuorten kasvua tarjoten 
mielekästä vapaa-ajantoimintaa 
sekä valmentaen nuorta 
toimimaan yhteisössä. 

Käytännön työnä nuorten 
kanssa keskustelu, kuuntelu, 
yhteinen tekeminen, sääntöjen  
ja käytänteiden luominen.

Kyselyt nuorille, 
asiakaspalaute  
Nuorille tehdään 1-2 kertaa 
vuodessa asiakaspalautekysely.  
Kyselyjen laatiminen, vastausten 
koonti ja käsittely tehdään tiimissä. 
Palautteen pohjalta suunnitellaan 
tulevaa toimintaa. 
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Kohdennettu 
nuorisotyö          

Kohdennettu nuorisotyö 
on räätälöityä, nuoret 
huomioon ottavaa 
suunnitelmallista 
palvelua, jossa 
ehkäistään nuorten 
syrjäytymistä, tuetaan 
nuoren kasvua ja arjen 
hallintaa. 

Toiminnassa otetaan 
huomioon nuoren 
toiveet, osallistetaan 
ja kannustetaan 
yhteisössä ja ryhmässä 
toimimiseen.

Kohdennetun 
nuorisotyön 
tarkoituksena on 
myös löytää tuen 
tarpeessa olevia 
nuoria ja mahdollistaa 
kohdennetun tuen 
antaminen nuorelle.

Oppilashuollolliset 
kerhot   

Kerhot kokoontuvat säännöllisesti 
ja kerholaiset valitaan yhteistyössä 
koulun ja kodin kanssa 
tarveperusteisesti. Toiminta 
suunnitellaan yhdessä nuorten 
kanssa tukemaan ryhmän ja 
yksilöiden tavoitteita. 

Kerhoissa tuetaan nuoren koulun-
käyntiä ja elämänhallintaa, 
ehkäistään syrjäytymistä, 
rakennetaan itsetun-
toa, kannustetaan 
yhteisössä ja 
ryhmässä toimi-
miseen, ennalta- 
ehkäistään rikol-
lista toimintaa, 
annetaan 
vaikuttamisen 
ja merkitykselli-
syyden kokemus.

Koulupäivystykset  
Nuoriso-ohjaajat ovat 
koulupäivystyksissä 
keskustelemassa, vaihtamassa 
kuulumisia, havainnoimassa 
kouluympäristöä ja nuoria. He 
puuttuvat tarvittaessa nuorten 
välisiin epäasiallisiin tilanteisiin.  

Yhteistyötä tehdään koulun 
henkilökunnan kanssa ja 
keskustellaan nuorten 
hyvinvointiin vaikuttavista 
asioista. 

Koulunuoriso- 
työntekijä-hanke  

Koulunuorisotyöntekijä vie 
nuorisotyöllistä otetta osaksi 
koulun arkea. Hankkeen 
tarkoituksena on luoda linkki 
koulun ja nuorisotyön välille.

Koulunuorisotyöntekijä jär-
jestää erilaisia aktiviteettejä 

koulussa sekä tarjoaa matalan 
kynnyksen keskustelumahdolli-
suuden kasvokkain ja sosiaalisen 
median avulla.  

Hankkeen aikana koulujen 
oppilaita osallistetaan 
ideoimaan ja toteuttamaan 
erilaisia tapahtumia ja 
aktiviteetteja koululle, joka 
osaltaan lisää kouluviihtyvyyttä.

Erityisnuorisotyö
Erityisnuorisotyö tarjoaa 
henkilökohtaista tukea esim. 
kouluakäymättömille nuorille. 
Nuori haetaan kotoa kouluun  
ja ollaan koulussa mukana. 

Tuki on myös läsnäoloa 
nuorille, erityisluokkien kanssa 
työskentelyä, koulupäivystyksiä 
muiden nuoriso-ohjaajien kanssa,  
sekä verkostoyhteistyötä nuorten 
kanssa toimivien tahojen kanssa. 

Erityisnuorisotyöntekijä on 
mukana toteuttamassa nuorten 
tapahtumia ja  liikkuvassa 
nuorisotyössä Kyläkollissa. 
Ennaltaehkäisevää päihdetyötä 
toteutetaan sosiaalisen 
vahvistamisen ja valistamisen 
keinoin.  

Erityisnuorisotyö toteutetaan 
yhdessä Kangasalan seurakunnan 
kanssa.

Leiritoiminta    
Päivä- ja yöleirejä järjestetään 
lapsille ja nuorille koulujen loma-
aikoina. Leirien sisällöissä otetaan 
huomioon osallistujien toiveet. 
Tavoitteena on tarjota mielekästä 
toimintaa ja elämyksiä, tukea 
perheitä sekä lasten ja nuorten 
kasvua.  

Ryhmäytykset  
Nuorisopalvelut ovat 
mukana syksyllä uusien 
7 lk ryhmäytyspäivissä. 
Ryhmäytyksessä oppilaat 
tutustuvat toisiinsa erilaisten 
tehtävien avulla. 

Tavoitteena on auttaa oppilaita 
luomaan ystävyyssuhteita, 
vahvistaa ryhmähenkeä ja 
ennaltaehkäistä kiusaamista.  

Jos luokalla ilmenee sosiaalisia 
ongelmia, voidaan auttaa 
pitämällä ryhmäytys- ja 
tunnetaitotunteja. Tutut nuoriso-
ohjaajat helpottavat nuorten 
siirtymää nivelvaiheessa.
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Mahdollisuuksien  
tarjoaminen nuorille 
Toimintaa ja tapahtumia, missä nuoret saavat 
tutustua erilaisiin toimintamuotoihin - tavoitteena 
herätellä heidän kiinnostustaan yhteisöllisiin ja 
yhteiskunnallisiin asioihin. 

Mahdollistetaan nuorten oma aktiivinen toiminta 
antamalla tiloja heidän käyttöönsä sekä neuvoja  
ja tukea toiminnan järjestelyihin. 

Toimintoihin osallistumalla nuori saa myönteisiä 
ja elämyksellisiä kokemuksia, jotka tukevat hänen 
yksilöllistä kehitystään ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Valtuutetuille järjestetään 
koulutuksia ja ryhmäytymistä 
paikallisesti ja valtakunnallisesti.  

Toiminnan tavoitteena on saada 
nuorten ääni kuuluviin kaupungin 
päätöksenteossa, osallisuuden 
ja merkityksellisyyden kokeminen 
yhteiskunnassa, opettaa 
nuorille vaikuttamisen keinoja, 
kouluttaa nuoria vaikuttamiseen, 
antaa sosiaalisia taitoja ja 
vahvistaa nuorta toimimaan eri 
toimintaympäristöissä.

Tapahtumat   
Nuorisopalvelut järjestää nuorten 
toivomia tapahtumia esim. 
diskoja, musiikkitapahtumia, 
yötiloja, retkiä yms. Tapahtumat 
ovat yleensä ilmaisia ja aina 
päihteettömiä ja niitä voidaan 
tehdä yhteistyössä kaupungin 
muiden toimijoiden kanssa. 
Nuoret saavat osallistua 
tapahtumien ideointiin ja 
järjestämiseen.  

Nuorisopalvelut on mukana  
myös kaupungin muissa 
tapahtumissa esim. Kulttuuri-  
ja hyvinvointitori ja Joulunavaus.
  

Nuorisovaltuusto
Nuorten vaikuttajaryhmä, 
johon valitaan 13-18-vuotiaita 
Kangasalla asuvia tai opiskelevia 
nuoria. Heillä on kokouksia 
ja palavereita 1-2 kertaa 
kuukaudessa ja heistä valitaan 
edustajat kaupungin lautakuntiin  
ja valtuustoon sekä maakunnal-
liseen nuorisovaltuustoon. 

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita 
ja kannanottoja kaupungin 
toimielimiin nuorille tärkeistä 
asioista. He tiedottavat sekä 
järjestävät tapahtumia  
ja kyselyjä nuorille.

Kangasalan kaupungin nuorisopalvelut 
aloitti syyskuussa 2021 Nuorisopassi 
-pilottikokeilun. Kokeilu kestää kevään 
2022 ajan. Kokeilun kohderyhmänä ovat 
8-luokkalaiset Kangasalla asuvat nuoret. 

Nuorisopassi on valtakunnallinen,  
nuorille tarkoitettu etujärjestelmä. 
Sen avulla kaupungit, kunnat, seurat, 
yritykset ja muut toimijat voivat tarjota 
etuja tai alennuksia kaupungin eri 
palveluista paikallisille nuorille.

Nuorisopassi on ilmainen mobiilisovellus, 
jonka nuori lataa omaan puhelimeensa 
sovelluskaupasta.
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Nuorelta piiloon 
jäävä työ     

Taustalla tehtävä työ 
mahdollistaa nuorisotyön 
tekemisen ja vaikuttaa 
nuorisotoiminnan 
onnistumiseen. Työhön 
kuuluu toiminnan 
järjestelyä, toimintojen 
suunnittelua ja 
toimimista yhteistyössä 
nuorten verkostojen 
kanssa.

Yhteistyö verkostoissa    
Kaikessa yhteistyössä 

tavoitteena on nuorten 

hyvinvoinnin edistäminen. 

Nuoriso-ohjaajilla on 

hyvä kuva nuorten 

tilanteesta ja eri alojen 

työn tunteminen 

verkostoissa helpottaa 

palvelunohjausta.

Nuorisopalvelut tekee yhteis-

työtä kaupungin eri tahojen, 

kuten sosiaali-, työvoima- ja 

kulttuuripalveluiden, etsivän 

nuorisotyön sekä teknisen 

keskuksen kanssa. Lisäksi 

konsultoidaan tarvittaessa eri 

viranomaisia ja ohjataan nuoria 

oikean palvelun piiriin. 
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Työntekijöiden 
koulutukset    
Valtakunnallisiin nuorisotyön 
koulutuspäiviin sekä muihin 
alan koulutuksiin osallistumalla 
vahvistetaan mm. uusia 
digitaalisen nuorisotyön taitoja. 

Koulutukselliset työhyvinvointi-
päivät järjestetään tiimissä 
säännöllisesti.

Ajankohtaisten 
ilmiöiden seuraaminen 
ja reagointi   
Nuorisotyöntekijät seuraavat 
nuorisokulttuurissa tapahtuvia 
ilmiöitä, jotka huomioidaan omien 
palveluiden suunnittelussa ja 
käytännön työssä. 

Ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä 
otetaan puheeksi nuorten 
kanssa keskustellen niiden 

taustoista ja seurauksista. 
Ilmiöistä johtuviin palvelu-

tarpeisiin reagoidaan 
tarvittaessa nopeastikin. 

Nuorisotyön hallinto   
Tiiminvetäjälle kuuluu 
hallinnollisten asioiden valmistelu, 
työvuorojen ja nuorisotyön 
kokonaisuuden suunnittelu ja 
kehittäminen, tiimipalaverit ja 
suunnittelupäivät. Hän osallistuu 
työntekijöiden rekrytointiin, 
vastaa järjestöyhteistyöstä sekä 
nuorisoavustuksista ja toimii 
moniammatillisen lasten ja 
nuorten hyvinvointityöryhmän
jäsenenä. 

Tällä työllä vahvistetaan nuoriso-
työn asemaa kunnallisessa 
kentässä, taataan tavoitteellinen 
kehittyvä kunnallinen nuorisotyö. 
Työllä myös mahdollistetaan 
kolmannen sektorin toimijoiden 
toimintaedellytykset. 

Raportointi ja tilastointi     
Kunnallisen nuorisotyön tilastoinnin 
lokikirjaan raportoidaan ja 
tilastoidaan nuorisotoimintaa. 

Lukujen tilastoinnista nähdään 
toimintojen määrä ja miten paljon 
nuoria tavoitetaan. Tämä auttaa 
suunnittelemaan ja suuntaamaan 
palveluja vielä paremmin. 

Tilastointi toimii myös nuorisotyön 
tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden 
perusteluna ja aseman vahvistajana 
kaupungin palveluverkostossa. 
Nuorisotyön raportointi antaa  
tärkeää laadullista aineistoa. 

Digitaalinen nuorisotyö; 
tiedottaminen 
Facebook, ig, snäp, nettisivut

Kaupungin verkkosivusto on 
nuorisotyön virallinen tiedotus-
kanava. Toiminnasta mainostetaan 
ja tiedotetaan myös facebookissa, 
snapchatissa ja instagramissa 
- eri somekanavilla; siellä missä 
nuoretkin ovat.

Tiedotus lisää nuorisotoiminnan 
näkyvyyttä ja tuo esiin ajan-
kohtaisia asioita.

Tilavaraukset      
Nuorisopalvelut hallinnoi erilaisia 
vapaa-aikatiloja. Tilat ovat avoimia 
kaikille ja paikalliset kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisoyhdistykset 
saavat ne käyttöönsä alle 
18-vuotiaiden toimintaan 
edullisemmin. 

Tilavarauksiin liittyy asiakas-
palvelua ja tilojen varaamiseen ja 
varustamiseen liittyviä tehtäviä. 

Toimistotyö  
Nuoriso-ohjaajan tehtäviä 
toimistolla ovat esim. yhteydenpito 
verkostoihin sähköpostitse, oman 
työn suunnittelu ja seuranta. 
Myös palaverit, nuorisotoiminnan 
suunnittelu, tilastointi, raportointi, 
somesisältöjen suunnittelu ja 
toteutus ovat ohjaajan arkea.

Toimistolla, usein yhdessä tiiminä 
tehtävä työ, tukee nuorisotyön 
tavoitteellisuutta ja kokonaisuuden 
suunnittelua.  
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Instagram 
@kangasalannuorisopalvelut  

Facebook 
Kangasalan nuorisopalvelut 

Kuohunharjuntie 9, 1. kerros
PL 50, 36201 Kangasala
nuoriso@kangasala.fi

Avoinna: ma-pe klo 9-15

kangasala.fi


