Nuorisotyö on #hupparikansan puolella

Viikolla 41 vietetään valtakunnallista nuorisotyönviikkoa. Naantalin nuorisopalvelussa nuoria
palvelevat nuorisotyöntekijät Petri Helmi (vas.), Reijo Mulari, Riitta Lukkarinen, Annika Aaltonen ja
Kaisa-Lena Rauharinne. Kuva: Paula Kangasniemi

Nuorisotyön kohderyhmänä Naantalissa ovat erityisesti 13–17-vuotiaat, mutta myös muun ikäiset.
Työ on käytännönläheistä ja monipuolista.
Erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltosen mielestä nuorisotyön ammatissa tarvitaan
innovatiivisuutta, joustavuutta, jämäkkyyttä sekä monen asian samaan aikaan muistamista ja
valtavasti organisointikykyä.
- Asiat eivät mene aina niin kuin on suunniteltu, joten pitää kestää keskeneräisyyttä ja muuttuvia
tilanteita. Lisäksi on oltava reilu ja kannustava, Annika kertoo.
Parasta Annikan mielestä on ikuinen oppiminen. Oppimista tapahtuu nuorten kanssa molempiin
suuntiin.
-

On tärkeää olla helposti tavoitettavissa. Olen oppinutkin tämän, kun nuoret ovat opettaneet
minut paremmaksi snapchattaajaksi, Annika nauraa.

Nuorisotyöllä voi vaikuttaa monin eri tavoin, riippuen siitä mistä ja kenen näkökulmasta sitä
tarkastellaan.
-

Kuntapäättäjän ja kaupungin talouden kannalta laadukas nuorisotyö on ennaltaehkäisevää säästetään korjaavan toiminnan puolelta esimerkiksi sosiaalitoimen menoissa. Nuorelle
nuorisotyön vaikutus voi olla sitä, että on tyytyväinen, kun pääsee nuokkarille tapaamaan
muita nuoria ja vaihtamaan kuulumisia nuorisotyöntekijän kanssa.

Joku toinen nuori saattaa saada vinkkejä ansioluettelon tekoon ja potkua omaan työ- ja
opiskelupolkuun. Jollekin nuorisotyö voi puolestaan vaikuttaa siten, että koulumenestys aidon
kannustamisen ja vierellä kulkemisten myötä paranee. Jotkut taas kaipaavat mahdollisuuksia
vaikuttaa.
-

Heitä palvelevat tässä tarkoituksessa esimerkiksi nuorisovaltuuston jäsenyys, työryhmät
kuten Summer Begins, koulujen kesäloman aloitusfestareiden, järjestäminen ja yläkouluissa
toimiva Vertti-vertaistiedottajatoiminta.

Annika rohkaisee, ettei pidä kuvitella olevansa heikko, jos pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee.
Avunpyyntö on rohkeuden merkki.
-

On paljon ihmisiä, jotka siinä auttavat, kuhan ei jää kotiin makaamaan.

Hän haluaa antaa nuorille yhden vinkin.
- Ihmisille tulee jossain elämän vaiheessa vastaan pienempiä tai suurempia koukkauksia. Niistä
selviää kyllä.
Palkitsevinta nuorisotyöntekijälle on, kun kadulla kohdatessa käsi nousee tervehdyksen merkiksi
tai kun nuokkarin ovesta tupsahtaa nuoria aikuisia, jotka tulevat kertomaan kuulumisiaan.
-

Isoin kiitos nuorisotyölle on, kun nuoren ”etisikköaika” on selätetty ja oma paikka kullekin
alkanut hahmottua.

Nuorisotyöntekijät kannustavat kotijoukkoja tutustumaan oman nuoren kaveripiiriin, kutsumaan
kaverit kylään ja sopimaan oman nuoren kanssa kotiintuloajoista. Riittävä yöuni auttaa jaksamaan
myös koulussa parempiin suorituksiin ja auttaa aivoja sisäistämään opittuja asioita.

FAKTALAATIKKO:
Nuorisotyötä tehdään nuoriso-ohjaajien, erityisnuorisotyöntekijän ja etsivän nuorisotyöntekijän
toimesta.
Nuoriso-ohjaaja työskentelee nuorten parissa ohjaustyössä. Tehtäviin kuuluu vapaa-ajantoiminnan
suunnittelu, toteutus ja edellytysten luominen. Nuoriso-ohjaajat tekevät useimmiten kenttätyötä
nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa ja kouluissa.
Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voi kahden kesken jutustella esimerkiksi kaverisuhteisiin,
harrastuksiin tai perheeseen liittyvistä asioista. Erityisnuorisotyöntekijä työskentelee joustavan
perusopetuksen (JOPO) parissa ja, kuten nuoriso-ohjaajatkin, on muullakin tavoin mukana yläkoulun

arjessa erilaisten teematapahtumien ja luokkien ryhmäytymisten tiimoilta sekä on perjantai-iltaisin
nuorisotila Monnarin yökahvilatoiminnassa. Nuorisopalveluiden toiminnoissa
erityisnuorisotyöntekijä toimii etsivän nuorisotyöntekijän työparina.
Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee 15-29 –vuotiaiden parissa, jotka ovat jostain syystä
palveluiden ulkopuolella. Mikäli nuori kuuluu jo jonkin palvelun piiriin, niin myös silloin etsivä voi
tarjota tukea ja ohjausta, jos nuori sitä tarvitsee. Etsivä voi auttaa esimerkiksi erilaisten
vaihtoehtojen miettimisessä sekä elämässä eteen tulevien haasteiden selvittämisessä. Etsivän
nuorisotyön tavoitteena on parantaa nuoren mahdollisuuksia koulutukseen tai työelämään
pääsemisessä. Palvelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.
Teksti: Paula Kangasniemi, nuoriso-ohjaaja, Naantali.
Nuorisotyönviikolla on huoltajien ja nuorten yhteinen kahvitarjoiluhetki nuorisotila Monnarilla
ke klo 14–20 sekä pe yökahvilassa klo 19–21 on kotiväen syöminki- ja juominkitarjoilu.
Tervetuloa!

