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Nuoret hengailevat ja kokoontuvat yhteen kauppakeskuksen käytävillä, huoltoasemien
kahviloissa tai markettien auloissa. Tällä näyttämöllä kohtaavat omaa perustyötään tekevät aikuiset, omaa vapaata aikaa viettävät nuoret sekä muut asiakkaat. Asia herättää tunteita, saa aikaan mielipiteenvaihtoa sekä joskus melkoisia ylilyöntejä kieltojen ja rajoitusten muodossa. Nuoret taas kokevat olevansa asiakkaita siinä missä muutkin.
Katettu puolijulkinen tila lisääntyy koko ajan ja niistä pyritään tekemään entistä viihtyisämpiä paikkoja oleskella ja viettää aikaa. Miten nuorten oleiluun näissä tiloissa sitten
tulisi suhtautua? Tämän julkaisun artikkeleissa 23 kirjoittajaa tuo esille oman näkemyksensä asiasta. Kirjoituksissa niin tutkijat kuin arjessa työtätekevät myymäläpäällikötkin
tuovat esille ehkä hieman toisenlaisia näkökulmia suhtautua nuorten olemiseen. Entä mitä työmuotoja nuorisotyö on löytänyt tavoittaakseen näitä hengailevia nuoria? Lähestymiskulmat ovat erilaiset, mutta kaikki pyrkivät lisäämään nuorten hyvinvointia.
Nuorten Palvelu ry on lähes kymmenen vuoden ajan tehnyt työtä nuorten parissa kaupallisissa kasvuympäristöissä. Tässä artikkelikokoelmassa vedetään yhteen tuon työn eri
puolia.
Teos sopii kaikkien niiden luettavaksi, jotka työssään kohtaavat paljon nuoria kaupallisissa tiloissa tai pohtivat tulevaisuuden työmuotoja nuorten kanssa näissä tiloissa.
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Viimeinen luku, yhdessä olemisen tila,
kertoo, kuinka kaupallisten tilojen lisääntymisen myötä myyjät ja vartijat ovat joutuneet
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