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Pirkkalan nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella,
kehittää ja tuottaa nuorille matalan kynnyksen
palveluita, jotka tukevat heidän kasvuaan ja
osallisuuttaan.

Vapaa-ajalla toimimisen lisäksi teemme tiivistä
yhteistyötä eri sektoreiden kanssa ( mm. koulut,
sosiaalipalvelut, poliisi, seurakunta, järjestöt ja
seutukunnat) Painotamme toiminnassamme 10-18 –
vuotiaita lapsia ja nuoria.

Henkilöstö:
nuorisokoordinaattori
nuoriso-ja kulttuuriohjaaja
koulunuorisotyöntekijä
erityisnuorisotyöntekijä
4 ½ nuoriso-ohjaajaa
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• Pirkkalan nuorisopalveluiden laatima
nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS),
kuvaa nuorisotyön kasvatuksellista
luonnetta ja toimintatapoja.

• NUPS prosessin kautta avataan
nuorisopalvelussa toteutettavan
nuorisotyön työmuodot ja niiden
tavoitteet, toiminnot sekä nuorisotyön
taustalla olevat arvopohjat.
Suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään
vuosittain

• NUPS:in kautta on määritelty viisi
työmuotoa joilla pyritään saavuttamaan
nuorisotyölle asetetut tavoitteet.

• Tavoitteena yhteinen ymmärrys
nuorisotyöstä ja sen tavoitteista



NUPS:SSA
MÄÄRITELLYT
TYÖMUODOT JA

NIIDEN TAVOITTEET
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Työmuoto ja
nuoren rooli

Mitä tarkoittaa? Miten
toteutetaan?

Mitä toimintoja? Mitä varten? Tilastointi ja
mittaaminen

Yhteisöllinen
nuorisotyö
(Nuori yhteisön
jäsenenä)

Yhdessä
tekemistä ja
kasvamista

Nuorille tarjotaan
sekä vapaaseen
että ohjattuun
toimintaan
mahdollisuus

Nuoren
tukiverkostolle
tarjotaan myös
apua mm.
vanhemmuuden
tukemiseen

• nuorisotilat
• leirit ja retket
• harrastustoiminta
• digitaalinen

nuorisotyö
• Tapahtumat
• Koulunuorisotyö
• Vertaistukiryhmät

(kamalat äidit-
vertaistukiryhmä
teini-ikäisten
lasten äideille)

• Mielekästä, päihteetöntä
matalankynnyksen
vapaa-ajan toimintaa

• Nuoren ja nuoren
tukiverkoston tukemista
ja  vahvistamista

• Sosiaalisten suhteiden
tukemista,
yhteisöllisyyden ja
ryhmäytymisen
edistämistä

• Sosiaalisten taitojen ja
yhdenvertaisuuden
kehittymistä

• Osallistujien
tilastointi

• Laadullinen
tilastointi
(kirjalliset
raportit)

Kohdennettu
nuorisotyö
(Nuori yksilönä)

Henkilökohtaista
tukea

Toimintoja
kohdennetaan
nuoriin ja yksilöihin
Yhteistyö eri
sektoreiden ja nuoren
tukiverkoston kanssa
(mm. huoltajat,
koulut, poliisi,
sosiaalipalvelut)

• Pienryhmätoi-
minta

• yksilötyö
• koulunuorisotyö
• erityisnuorisotyö
• liikkuva

nuorisotyö
• Verkostoyhteistyö

• Nuoren kasvun
tukeminen

• Elämänhallinnan
vahvistaminen

• Päihde- ja
seksuaalikasvatus

• Osallistujien
tilastointi

• Laadullinen
tilastointi
(kirjalliset
raportit)



Osallisuus ja
vaikuttaminen
(Nuori
vaikuttajana)

Nuorten näköinen
Pirkkala
#nuortenpirkkala

Edistetään nuorten
vaikuttamisen
mahdollisuuksia ja
kuulluksi tulemista

• nuorten neuvosto
• lastenparlamentti
• nuoret ideoi-

sähköinen lomake
• Osallistava

budjetointi
• nuorten mukaan

ottaminen
suunnitteluun,
toimintaan ja
päätöksentekoon

• Tuetaan nuorten
osallisuutta

• Tuetaan nuoren
roolia kuntalaisena

• Positiivisen
näkökulman
tuominen nuorista
yhteisön jäsenenä

• Osallistujie
n tilastointi

• Laadullinen
tilastointi
(kirjalliset
raportit)

• Kyselyt

Kulttuurinen
nuorisotyö

Kulttuuri ja taide
osaksi nuoren arkea

Nuorille tarjotaan
mahdollisuus sekä
vapaaseen että
ohjattuun
toimintaan

Huomioidaan
myös digitaaliset
ympäristöt

• KultTour-nuorten
kulttuuriviikot

• tapahtumat
kuten Summer
Boom, Peliviikko

• Digitaalinen
nuorisotyö

• Mielekästä
päihteetöntä,
matalankynnyksen
vapaa-ajantoimintaa

• Tilojen tarjoaminen
nuorille oman
kulttuurin luomiseen
(mm. bänditila ja
studio)

• Mahdollisuuksien
luominen
esiintymiselle ja oman
taiteen esiin tuomiselle

• Osallistujie
n tilastointi

• Laadullinen
tilastointi
(kirjalliset
raportit)

• Kyselyt



Yhteiskunnallinen
nuorisotyö
(Nuori
yhteiskunnassa)

Nuoruus ja
nuorisotyö
kehittyvänä
ilmiönä

Kerätään
ajankohtaista
tietoa, kehitetään
nuorisotyön
tavoitteita sekä
seutukunnallista
yhteistyötä,
osallistutaan
koulutuksiin ja
verkostoihin

• seutukunnallinen
nuorisotyö

• nuorisotyön eri
verkostot

• koulutukset
• tilastoinnit ja

kyselyt
• Nuorisotutkimus
• tiedottaminen

• Ymmärtää
nuoruutta ja
sen ilmiöitä
sekä tuoda
nuorten ja
nuoruuden
näkökulmaa
esille julkisessa
keskustelussa
ja päätöksen
teossa

• Tehdä
seutukunnallis
ta yhteistyötä

• Kehittää
nuorisotyön
tavoitteita
ajankohtaisten
ilmiöiden
valossa

• Seutukunnalli-
set tavoitteet ja
toimintasuun-
nitelma

• Laatustrate-
gian, NUPS:in ja
perehdytys-
kansion
päivittäminen

• Vuosittainen
koulutussuun-
nitelma,
kehityskeskus-
telut



NUORISOPALVELUIDEN
TOIMINNOT

”PÄHKINÄNKUORESSA”
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Koulunuorisotyö Erityisnuorisotyö Liikkuva
nuorisotyö

Nuorisotilatyö Yksilö-ja ryhmäohjaus
Harrastustoiminta

Koulunuorisotyöntekijä
tekee yhteisöllistä
nuorisotyötä koulussa
nuorisotyön
menetelmin ja
tavoittein.
Koulunuorisotyötä
tehdään yhteistyössä
koulun muun
henkilökunnan kanssa.

Koulunuorisotyöntekijä
n työnkuvan
lähtökohtana on
yksilötyö, läsnäolo
koulun arjessa,
kiusaamisen ehkäisy ja
yhteisöllisyyden
edistäminen.

Erityisnuorisotyö on
ehkäisevä nuorisotyön
muoto, jonka
tavoitteena on tukea
nuorta ja perhettä
elämän eri vaiheissa ja
ongelmatilanteissa.

Tehtävänä on edistää
nuoren psyykkistä,
fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia.
Erityisnuorisotyö on
tavoitteellista ja
toiminnallista
tukitoimintaa, joka pitää
sisällään yksilö- ja
pienryhmätoiminnan
ohjausta,
päihdekasvatusta ja
elämänhallintataitojen
vahvistamista.

Liikkuvan
nuorisotyön
tarkoituksena on
tavoittaa nuoria
siellä, missä he
liikkuvat. Nuoret
kohdataan heidän
omassa
ympäristössään ja
tarpeen mukaan
ohjataan heidät
tarvitsemiensa
palvelujen pariin.
Liikkuva nuorisotyö
kulkee
pääasiallisesti Siili-
matkailuautolla.

Nuorisotilat on avoin
turvallinen, päihteetön
ja matalan kynnyksen
paikka jossa on aina
paikalla kaksi-kolme
ammattitaitoista
nuoriso-ohjaajaa
nuoria varten.

Nuorisotila työ
painottuu erityisesti
viikonloppuihin ja
nuorten vapaa-aikaan.

Teemme yksilö- ja
ryhmäohjausta aina
tarpeen vaatiessa esim.
luokkien lisäryhmäytyksiä
jos havaitaan ongelmia
kuten kiusaamista.
Pienryhmätoimintaa on
mm. Kirjaston tyttöryhmä,
poikien ryhmä,
ART(Aggression
replacement training)-
ryhmät

Harrastaminen lisää lasten
ja nuorten hyvinvointia ja
vähentää syrjäytymistä.



Koulunuorisotyö Erityisnuorisotyö Liikkuva nuorisotyö Nuorisotilatyö Yksilö-ja ryhmäohjaus
Harrastustoiminta

Koulunuorisotyöntekijän
työnkuvaan kuuluu myös
tarvittaessa
pienryhmätoimintaa
esim. teematunnit ja
luokkien
ryhmäytyminen.

Erityisnuorisotyöntekijä
on myös päävastuussa
liikkuvasta
nuorisotyöstä ja sen
kehittämisestä.

Erityisesti liikkuva
nuorisotyö painottuu
viikonloppuihin,
juhlapyhien aattoihin
sekä nuorille
merkittäviin päiviin
(esimerkiksi koulujen
päättymispäivään)

Vapaan oleskelun lisäksi
tavoitteena on kehittää
toiminnallisia kertoja
kuten elokuvailtoja,
kilpailuja ja teemapäiviä
(Yötön yö, Halloween,
Naisten-päivä)

Tavoitteena on tarjota
matalankynnyksen
harrastusryhmiä
(maksuttomuus,
”höntsäily”,
harrastaminen
pienryhmässä) joka
mahdollistaa myös
sellaisten nuorten
osallistumisen jotka
eivät muuten harrastaisi

Myös vanhemmuuden
tukeminen on tärkeä
osa työtämme mm.
vertaistukitoiminta.



Leirit ja retket Kulttuurinen
nuorisotyö

Digitaalinen
nuorisotyö

Osallisuus Seutukunnallinen
nuorisotyö

Leirien ja retkien
tavoitteena on järjestää
nuorille mielekästä,
päihteetöntä ja
matalankynnyksen
vapaa-ajan toimintaa
loma-ajoille.

Kulttuurisen
nuorisotyön
tavoitteena on tuoda
kulttuuri ja taide osaksi
nuorten arkea, heitä
kuunnellen ja
osallistaen. Toiminnan
tarkoitus on
mahdollistaa
osallistuminen
matalalla kynnyksellä

Tarjoamme myös tiloja
nuorille oman
kulttuurin luomiseen,
kuten bänditila ja
studio sekä
mahdollisuuksia
esiintymiselle ja oman
taiteen esiin tuomiselle.

Digitaalinen nuorisotyö
käsittää digitaalisen
median ja teknologian
hyödyntämisen
nuorisotyössä.

Tavoitteena on
vahvistaa nuorten
kykyä mediailmaisuun
ja kehittää turvallisia
sometaitoja.

Toimintamuotoja on
mm.
pelistriimaus ja nuorten
kanssa tapahtuva
verkkopelaaminen sekä
chat. Hyödynnämme
toiminnassamme myös
Seppo Io. -pelialustaa.

Nuorisopalvelut tukee
toiminnallaan lasten ja
nuorten osallisuutta
monin eri tavoin. mm.
nuorten neuvosto,
Nuoret ideoi-sähköinen
lomake, osallistava
budjetointi,
tapahtumien
järjestämiseen
osallistuminen.

Keräämme säännöllisesti
nuorten palautetta ja
toiveita
seutukunnallisella
asiakastyytyväisyyskysel
yllä sekä omilla
kyselyillä.

Seutukunnallisen
nuorisotyöohjelman
tavoitteena on
suunnata toimintaa
yhteisesti sovittujen
painopisteiden
mukaisesti, tehdä
seutukunnallista
yhteistyötä ja tarjota
nuorille laajemmat
mahdollisuudet
osallistua muidenkin
kuntien
nuorisotyöhön.



NUORISOTYÖN
PERUSTANA
OLEVAT
ARVOT

AMMATILLISUUS - Millaisia olemme
ohjaajina?

TOIMIMME KASVATTAJINA

• Toiminta perustuu kasvatuksellisuuteen
ja tavoitteellisuuteen

TOIMINTAMME PERUSTUU
YHDENVERTAISUUTEEN

• Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.

• Olemme työssämme uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumattomia

TOIMIMME YHDESSÄ

• Toimintamme ovat suunnitelmallista
(Vuosikello, pitkäntähtäimen suunnitelmat,
NUPS)

• Toiminnan laatu pysyy samana huolimatta
siitä, kuka tekee

• Kehitämme työtämme yksin ja yhdessä

• Sitoudumme kaikki noudattamaan yhteisiä
sääntöjä

• Työtämme ohjaavat Suomen lait sekä
Pirkkalan kunnan säännöt

TOIMINTAKULTTUURI - Miten
kohtaamme nuoren?

HUOMAAMME HYVÄN

• Ajattelemme työtämme positiivisen
kautta
- niin asiakas- kuin yhteistyössäkin

JOKAISELLA ON OIKEUS TULLA
NÄHDYKSI JA KUULLUKSI

• Jokaisella nuorella on mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa

• Asiakastilanteessa sitoudumme
olemaan aidosti läsnä

TOIMIMME TURVALLISESTI

• Olemme nuorille turvallisia aikuisia

• Toimintatapamme ovat turvallisia

• Huolehdimme
ympäristöstä kestävän kehityksen
mukaisesti
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ASIAKASLÄHTÖISYYS – Mikä työtämme ohjaa?
• Ylläpidämme ja kehitämme palveluitamme tukemaan nuoren kokonaisvaltaista

hyvinvointia
• Palvelut ovat saavutettavia ja avoimia kaikenlaisille nuorille



YHTEYSTIEDOT
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Nuorisotila Nasta

Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Urheilutie 10

Nuorisotila Nulju

Nuoliala-keskus, Kouluportinkuja 5

Liikkuva nuorisotila Siili

#pirkkalansiili

Nuorisotilojen aukioloajat ja ohjaajien
yhteystiedot

www.pirkkala.fi/nuorisotyo
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pirkkalan_nuorisopalvelut

#nuortenpirkkala
#pirkkalansiili

nasta_pirkkala
kouluntnuoliala
konu_pirkkala
siili_pirkkala

pir_nuorisopalvelut

Pirkkalan Nuorisopalvelut


