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taan

pohjallasi äläkä luota vieraaseen
apuun.” Näinhän se on, me emme kovin helpolla täällä peräpohjolassa apua pyydä, vaikka
elämä kuinka potkisi päin näköä
ja juottaisi tappion katkeraa
kalkkia. Joskus kuitenkin on
hyvä tunnustaa oma vajavaisuutensa ja pyytää apua.
Nuorten Palvelu ry on tarjonnut
auttavaa kättään nuorille jo kohta puoli vuosisataa. Historiaa on
järjestöllemme kertynyt siis jo
varsin kunnioitettava määrä,
Nuorten Palvelu ry:n syyspäiviä vietetään tällä kertaa aivan kuten tämänkertaisella
syyskokouspaikallakin. Pitkästä
kauniissa ja historiallisessa
ja hienosta historiastaan huoliympäristössä, Suomenlinmatta Nuorten Palvelu ry katnassa.
soo kuitenkin tukevasti tulevaiSuomenlinnan kuninkaanportin suuteen.
kivitauluun on kirjoitettu lause
Maailma muuttuu, vaikka sitä ei
”jälkimaailma, seiso täällä omalla välttämättä Suomenlinnan vink-

kelistä heti uskoisi ja myös
nuorten parissa toimivien tahojen on muututtava sen mukana.
Muututtava vastaamaan uusiin
haasteisiin. Tähän tähtää myös
reilun vuoden ajan valmistellut
sääntömuutokset, jotka tulevat
jäsenistön päätettäviksi syyskokouksessa.
Valta on siis jäsenistöllä, eli sinulla. Sinulla on myös valta auttaa lähimmäistäsi hädän hetkellä.
Yksin sitä ei kuitenkaan tarvitse
tehdä, sillä yhdessä olemme
vahvempia. Pidetään hauskat
syyspäivät ja pidetään myös
huolta toisistamme, nyt ja tulevaisuudessa.
Tervetuloa syyspäiville!
Petri Karhu, puheenjohtaja

Valtakunnalliset syyspäivät Suomenlinnassa
Nuorten Palvelu ry:n valtakunnalliset syyspäivät ja
syyskokous pidetään 21.-22.
marraskuuta Helsingin Suomenlinnassa.
Ohjelma-, kokous– ja majoituspaikkana toimivat hostel Suomenlinna (Suomenlinna C 9,
00190 Helsinki) sekä kauppakeskus Itis (Itäkatu 1-7, 00930 Helsinki).
Syyspäivät pyörähtävät käyntiin
lauantaina klo 13 Picnic Itäkeskuksessa yhteisellä lounaalla.
Päivä jatkuu Itiksessä teemalla
”Kauppakeskukset nuorten hen-

gailupaikkoina”. Teemaosuudesta Sunnuntaina klo 9 alkaen pidevastaa Nuorten reviireillä –
tään Nuorten Palvelu ry:n syyskokous. Valtakirjojen tarkastus
projekti.
alkaa klo 8.45.
Klo 18 siirrymme lautalla Suomenlinnaan. Iltaohjelmassa on
Syyspäivien osallistumismaksu 10
e/hlö kattaa majoituksen, ruokaikaraokea ja lautapelejä.
lun ja ohjelman.
Ilmoittaudu 9.11. mennessä:
vuokko.husso @nuortenpalvelu.fi

Tiedustelut: Tiina Kiiskinen, p.
044 744 9598, tiina.kiiskinen
@nuortenpalvelu.fi
Ohjelma ja materiaalit:
www.nuortenpalvelu.fi
TERVETULOA!

Toiminnanjohtajan palsta
Digitalisoituva nuoruus
”Viisaat” tietoyhteiskunnan asiantuntijat ovat sanoneet, että kaikki mikä voidaan
digitalisoida, digitalisoituu. Toisin
sanoen kaikki inhimillinen toiminta
joka voidaan hoitaa
tietokoneilla, roboteilla ja automaattisesti tullaan ajan
mittaan niin tekemään.
Kuulostaako pahalta? No kyllä, mutta
ikävä kyllä digitalisaatiolla saadaan hommat
hoidettua yleensä halvemmalla, paremmin
ja suuremmilla volyymeillä kuin perinteisin
lihasvoimin. Digitalisaation kannattajat
väittävät, että digitalisoidut palvelut ottavat asiakkaan ja käyttäjän huomioon tasapuolisesti, kattavasti ja asiakaslähtöisesti.
Käsi pystyyn ne, jotka ovat kuluneen viikon aikana etsineet tietoa Googlen hakurobotilla tietokoneelta, tabletilta tai kännykästä? Ja nyt käsi pystyyn ne, jotka ovat
käyneet kirjastossa tai muissa paikoissa
etsimässä tietoa yhdessä kirjaston virkaili-

jan tai informaatikon kanssa? Ei tarvitse
enää viitata, peli tuli selväksi:
Google voitti 6-0. Ja vieläpä niin, että
useimmat hakurobotin käyttäjät olivat
tyytyväisiä palveluun.
Nuorisokasvatusjärjestön toimintaa ei voi
digitalisoida, sillä auttaminen, kasvattaminen ja toisesta välittäminen tarvitsevat
ennen kaikkea aikaa ja ihmistä isolla Iillä.
Järjestön ydin on niissä sydämissä, jotka
sykkivät tärkeälle asialle yhdessä. Kyse on
tunteesta ja siitä mitä pitää itselleen arvokkaana, tärkeänä ja kauniina. Robottien
tarjoamalla taloudellisuudella, tehokkuudella tai nopeudella ei tässä asiassa pärjää.
Kuopiossa perustettiin 20.10. uusi yhdistys
nimeltään Diginuoret ry. Siinä yhdistyy
positiivisella tavalla nuorten hyvinvoinnin
edistäminen moderneilla työtavoilla.
Nuorten itsensä perustaman järjestön
tarkoituksena on kehittää ja tarjota nuorille työkaluja pärjätäkseen digitalisoituvassa
arjessa syrjäytymättä siitä.

johon olemme jo hyvää vauhtia menossa.
Ja nuoret, jos ketkä ottavat usein ennakkoluulottomasti uusia työtapoja käyttöön.
Pienen digiloikan ottaa myös Nuorten
Palvelu ry, joka on uudistanut sääntöjään
tänä vuonna hallituksen vetämänä. Jos
syyskokouksessa sääntömuutokset vahvistetaan, on ensi keväänä mahdollisuus osallistua kevätkokoukseen etänä.
Käytännössä siis puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta myös äänioikeus voidaan tarjota
digitaalisin yhteyksin. No käytännössä ei
vielä tätä kirjoittaessa ole mahdollista
kuvata mitä se tarkoittaa, mutta ensi vuoden kevätkokouskutsussa kaikki on jo
selvää.
Onneksi vielä tänä syksynä on kaikkien
kokoonnuttava paikan päälle yhteen pääkaupunkiin Helsinkiin ja Suomenlinnaan
pitämään syyskokousta. Vuosijäsenmaksulla ja 10 euron osallistumismaksulla saa
täyshoidolla ja ohjelmalla sisällytetyn viikonlopun mukavien ihmisten mukana.

Uusi järjestö on hieno esimerkki siitä, että Nähdään Itäkeskuksen Picnicissä
ajassa liikkuen on mahdollista ja tarpeellis- 21.11.2015 porukalla livenä!
ta edistää kestäviä, inhimillisiä ja humaaneja arvoja ottamalla haltuun sitä maailmaa,
Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja

Jämsänjokilaakson kuulumisia
Jämsä on muuttotappiokunta, kuten
niin monet muutkin Suomen pienet
kunnat. Varsinkin nuoret muuttavat
opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja
usein myös jäävät sinne. Tämä ilmiö on
vienyt useita Jämsänjokilaakson Nuorten
Palvelun aktiivisia nuoria toimijoita. Suuri
haasteemme onkin saada uusia nuoria
mukaan toimintaan.
Toimintamme rungon muodostavat edelleen kaupungin nuorisopalvelujen kanssa
yhteistyössä järjestetyt katupäivystykset
vappuna ja koulujen loppuessa sekä nuorisotilalla kerran kuukaudessa pidettävä
yökahvila.
Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme myös pystyneet järjestämään joka kesä leirin Lapissa. Leirimajalla
vietetty viikko on mukana olleille nuorille
mahtava kokemus, josta riittää muisteltavaa pitkälle syksyyn. Jopa vuosien päästä
nuoria tavatessani olen saanut kiitosta
upeasta kokemuksesta.

Uutena toimintana olemme suunnitelleet
ns. kaveritoimintaa. Tarkoituksena olisi
löytää keskiasteen opiskelijoista nuoria,
jotka ryhtyisivät yläkoululaisten kavereiksi.
Kaveri voisi tsempata, jos koulu ei oikein
suju tai muuten on hankaluuksia.

Saanalla oli lunta vielä heinäkuussa

Parin vuoden ajan olemme toimineet
Mahis- ryhmän yhteistyökumppanina.
Mahis- ryhmäläiset ovat haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria, joiden kanssa pyrimme tekemään kaikkea kivaa. Nämä ovat usein asioita, jotka monelle ovat
aivan jokapäiväisiä juttuja esim. pitsalla tai
elokuvissa käynti, mutta yksinäiselle ja
aralle nuorelle mahdottomuuksia. Toiminnalla yritämme tukea nuoren itsetuntoa ja
auttaa löytämään mielekästä tekemistä
vapaa-ajalle. Tänä vuonna Mahis- ryhmän
nimenä on ”Sosiaalisuutta ilman mediaa”.
Viime vuoden teemana oli ”Porukalla
mukavampaa”.

Lapissa saimme myös annoksen Suomen historiaa

Jo se, että joku kysyy ”Hei, mitä sulle
kuuluu?” voi olla päivän kohokohta jollekin nuorelle. Toivottavasti saamme toiminnan käyntiin, sillä yläkouluissa on nuoria, joiden ympärillä on kyllä paljon eri
alojen asiantuntijoita, mutta silti nuorella
menee huonosti. Jospa kaveri voisi auttaa!
Leila Seppälä
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Uusi strategiakausi starttaa tammikuussa
Nuorten Palvelu ry:n syyskokous
22.11. päättää järjestön toimintastrategiasta vuosille 2016-2018. Alempana makupaloja esityksestä. Strategiaesitys kokonaisuudessaan löytyy
osoitteesta www.nuortenpalvelu.fi,
kohdasta Kevät– ja syyskokousten
aineistoja.

Kavereiden ja ystävien näkökulmasta
teemme työtä sen eteen että nuorille on
paikkoja ja tiloja kokoontua yhteen joka
puolella Suomea.

väksytyksi jäseneksi yhteisöön, jonka kokee tärkeäksi.

Arvot
Vapaaehtoisuus:
Nuorisotyön ammattilaisten kentässä ko- vapaaehtoistoimijat
rostamme sitä, että erilaisten ikäspesifien
ovat Nuorten Palaktivointi- ja ohjaustoimien ohella nuorten velu ry:n tärkein
kasvua tukee muutkin nuoria kohtaavat
voimavara – avun antaminen ja vastaanotVuosien 2016-2018 strategian tavoitteena ammattilaiset – jos annamme heille tukem- taminen on vapaaehtoista
on toimia reaktiivisesti ajassa ja vaikuttaLuottamuksellisuus: toiminnan ehdoton
me ja työvälineitä.
vasti. Nuorten arjen ympäristöt ovat kasedellytys ja työväline on luottamuksellisuus
vuympäristöjä. Työtä ja toimintamahdolli- Nuorisotyöllisen
Tasa-arvoisuus: kaikki ovat tervetulleita
suuksia on etsittävä muuttuvissa julkisissa osaamisen näkötoimintaan - jokainen tarvitsee joskus
kulmasta se edelja puolijulkisissa tiloissa ja verkkoviestintukea
lyttää yhteistyötä
Vuorovaikutuksellisuus: haluamme ylläpitää
täympäristössä arjessa yksilöllisesti.
arjessaan nuoria
toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokArvoyhteisönä puolustamme jokaisen
ammatissaan kohnuoren oikeutta tulla kuulluksi, nähdyksi ja taavien kanssa. Nuorilla on oikeus turvalli- kuutta
Erilaisuuden kunnioittaminen: moninaisuus
välitetyksi. Arseen mutta huokoiseen arkeen ylisukupolja monikulttuurisuus tekevät elämästä
voyhteisönä
visessa ympäristössä.
rikkaan ja puolustamisen arvoisen
vaikutamme
Seuraavien vuosien ajan julkiseen talousiihen, että sekä
Vuosina 2016-2018 kohdennamme työmteen kohdistuu vahvoja säästöpaineita.
julkiset että
me nuorille ja nuorten asioista kiinnostuNuorten Palvelu ry:n taloudellinen tilanne
yksityiset tahot
on ollut tasapainoinen toteutuneiden avus- neille aikuisille.
tarjoavat nuorille tasavertaiset asiointitusten ja riittävän taloudellisen suunnitte- Nuorten kasvuympäristöt ovat Nuormahdollisuudet, mutta ennen kaikkea kanlun ja seurannan vuoksi.
ten Palvelun toimintaympäristöjä:
tavat yhteiskunnallista vastuuta kasvun
- kaupalliset kasvutukemisessa ja aikuisen vastuun kantamiLähivuosina toteutuva rahapeliuudistus tuo
muutosta tilanteeseen ja aiheuttaa pitkällä ympäristöt
sessa.
- verkkoviestinArvostamme moniar- tähtäimellä avustusten saannin tiukkenevoisuutta ja tasapaimista. Seuraavan kolmen vuoden aikana on täympäristö
noisen kasvun edellyt- varauduttava jopa merkittäviin muutoksiin - kodit tai kämpät
tämää ympäristön
vakiintuneessa rahoitusympäristössä. TaJÄRJESTÖTYÖ vuonna 2018
huokoisuutta. Näem- loudelliset realiteetit voivat olla ponnin
Nuorten Palvelu ry:n zemppari-, verkkome verkkoviestinyllätyksellisiin päätöksiin.
zemppari- ja kaveritoiminta (zemppari.fi)
täympäristön osana
Toimintaympäristössä seuraavan kolmen
ovat valtakunnallisesti tunnistettuja toiminnuorten jokapäiväistä elin- ja kasvuympävuoden aikana valtatamuotoja.
ristöä, jota rajoittaa eniten kielialue.
osalla nuorista menee
Nuoruus online -toiminta nuorten, vanVahvistamme valtakunnallista roolia ja
hyvin, mutta nuorten
hempien ja nuorisoalan toimijoiden kanssa
näkyvyyttä nuorten
pahoinvointi on tullut
ja Mitäs nyt tehdään vanhempainilta ja –
kaupallisten kasvuymnäkyväksi ja se keskitkahvilatoiminta ovat valtakunnallisesti tunpäristön osaajana ja
tyy nuoriin aiempaa
nistettuja toimintamuotoja.
enemmän. Perusturvallisuuden tunne heik- Valtakunnallisen ja alueellisen edunvalvonkehittäjänä.
kenee ja nuorisotyöttömyys jatkuu ikänan tavoitteena on edistää nuorten osalliToimimme valtakunluokkien pienenemisestä huolimatta. Julki- suutta, reilua asiakaskohtelua julkisissa ja
nallisesti ilta- ja yöainen talous heikkenee ja tuloerot kasvavat. puolijulkisissa tiloissa. Edunvalvonta kohkaan etsivässä nettityössä ja verkkozempNuorisotyön resurssit ja arvostus kasvavat distuu valtakunnallisen ja kunnallisen sekparitoiminnassa. Vahvistamme Itäjatkossakin ja monikulttuurisuus lisääntyy. torin lisäksi kaupallisiin toimijoihin ja turSuomessa zemppari –tukihenkilö-toimintaa
Nuoret haluavat osallistua, mutta eivät
vallisuus- ja vartiointialaan.
ja nuoruus online verkkoviestintäosaamista
sitoutua. Osallisuuden muutosten huomioi
ja siihen liittyvää kehittämis- ja koulutus-minen on järjestötyön kannalta eräs oleel- KEHITTÄMISTYÖ vuonna 2018 kestoimintaa.
kittyy kaupallisten tilojen, kirjastojen ja
lisimmista kysymyksistä.
verkkoviestintäympäristön kenttätyömeSeuraavan kolmen vuoden aikana valtakunnetelmien kehittämiseen ja toimintatutkinallisena strategisena iskulauseena on
STRATEGIA 2016-2018
mukseen. Kehittämistyö perustuu nuorten
”Toimimme, että nuoren kasvulle on
Toiminta-ajatus:
kokemuksiin, tartilaa ja tukea joka päivä”.
Toimimme, että
peisiin ja ideoihin,
Nuoren lähellä olevien aikuisten näkökul- nuoren kasvulle
tutkimusten ja
masta haluamme
olisi tilaa ja tukea
selvitysten tuottavarmistaa, että
joka päivä.
maan kuvaan ja
nuori voi kokea
Visio: Haluamme,
Nuorten Palvelu ry:n omaan ja yhteistyötulevansa kuulluksi, että vuonna 2018 jokainen nuori kokee
verkostojen asiantuntemukseen ja kokenähdyksi ja koske- tulevansa kuulluksi ja nähdyksi arjessaan,
mukseen.
tetuksi.
tuetuksi ja autetuksi vaikeuksissaan ja hy-
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Nuorten Palvelu ry

Käyntiosoite:
Tulliportinkatu 34 A, 3.krs
www.nuortenpalvelu.fi
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
nuortenpalvelu.fi
FB: facebook.com/
NuortenPalvelu
Twitter: @NuortenPalvelu
Käytämme myös
WhatsAppia
Toiminnanjohtaja
Jaakko Nuotio
0400 916 569
Järjestökoordinaattori
Tiina Kiiskinen
044 744 9598
Toimistosihteeri
Vuokko Husso
0400 182 047
Järjestöagentti
Riitta Rönkkö
040 487 4683
Nuorisoagentti
Helmi Korhonen
0400 231 693
Nuorten reviireillä –
projekti
Projektivastaava
Mikko Leppävuori
040 157 7848
Asiantuntija
Pauliina Lampela
040 195 0502
Nuorisomanageri
Ilkka Puomilahti
044 730 0228
Tunturikeskukset nuorten
silmin –hanke
Projektityöntekijät
Eija Anttila (Ylläs)
044 727 4054
Anne Lonnakko (Ruka)
044 727 3098

AJANKOHTAISTA
ZEMPPARI-TOIMINNASSA on ollut toimelias LÄHIALUETYÖSSÄ vanhoja yhteistyökumppasyksy. Uusia vapaaehtoisia on kouluneita, Viipurin katutyötä ja
tettu ja heitä todella tarvitaan. Kaikille
Petroskoin työpajatoiminhalukkaille nuorille ei löydy tällä hettaa, tuemme edelleen piekellä zempparia. Uusia toimintamuonillä rahasummilla sekä
toja suunnitellaan, mm. verkon välitykautamme heitä leirien järsellä toimivaa verkkozemppari-toimintaa. Myös
jestelyissä. Viipurin katutyön vastaava Aleksei liittyi hiljattain järjestömme
uudistunut visuaalinen ilme on työnalla.
jäseneksi. Rahoituksen vähentyessä olemme entistä
NUORTEN REVIIREILLÄ -PROJEKTISSA
enemmän mukana yhteistyöprojekteissa sekä eri
on menossa hyvin työntäyteinen syk- toimijoiden yhteisvoimin järjestetyissä seminaareissy. Isoimmat hommat menevät tiimi- sa ja tempauksissa. Ajankohtaista on yhteistyö
jäsenten kesken seuraavasti. Pauliinan Venäjän presidentin Akatemian Karjalan osaston,
sormet hypähtelevät näppäimistöllä,
Petroskoin kaupungin ja Itä-Suomen AVI:n kanssa.
sillä monia juttuja ja artikkeleita on
NUORUUS ONLINE –sometunteja ja vanhemtyön alla. Isoimpana artikkelikokoelpainiltoja on järjestetty vuoman kokoaminen kirjaksi, joka julkaistaan ensi
den aikana lukuisia erityisesti
keväänä. Ilkka on paneutunut nuorten kanssa tehPohjois-Savon alueella ja loptäviin kokeiluihin ja nuorisotiedustelijakonseptin
puvuoden aikana Nuoruus
kehittämiseen ja testaamiseen. Mikolla taasen on
online – työtä tehdään myös
luomistuskaa erilaisten koulutussisältöjen tuottamipk-seudulla. Sometunnit ja
sessa. Yhdessä olemme vahvoja ja jatkamme erilaivanhempainillat
ovat
tavoittaneet niin ala- ja yläsia koulutuksia ja kartoituksia.
koululaisia vanhempineen sekä 2. asteen opiskeliTUNTURIKESKUKSET NUORTEN SILMIN joita vanhempineen.
– HANKE kehittää tunturi-/
hiihtokeskuksiin 13 – 17 vuotiaille
HYVINVOINTITYÖTÄ RIISTAVEDELLÄ
nuorille kohdennettuja tapahtumia,
Kuopion kaupungin myöntämän
palveluita ja tiloja yhteistyössä alueella
erityisavustuksen turvin Nuorten
olevien nuorten, yritysten, järjestöjen,
Palvelu ry on vuonna 2015 tehnyt
koulujen, viranomaisten sekä muiden nuorten
paljon nuorten hyvinvointia lisäävää
kanssa läheisesti töitä tekevien kanssa. Vuonna
työtä Riistavedellä. Osana Rio de
2016 hanke keskittyy erityisesti Reili Lounge ja
Riistavesi –hanketta on mm. tehty
Skibuddy toiminnan vahvistamiseen hiihtokeskukNPolling –hyvinvointikyselyitä, järsissa sekä monipuolisen opastusmateriaalin tuottajestetty vanhempainiltoja sekä nuoret ovat taiteilleet kasvatusaiheisia julisteita korismiseen. Vuosi 2016 on hankkeen päätösvuosi.
tamaan Riistaveden katukuvaa Ehkäisevän päihdeETSIVÄSSÄ NETTITYÖSSÄ on syksyn mittyön viikolle.
taan tapahtunut muutamia muutoksia,
ANTI200M2 –POP UP TILA KUOPIOSSA
Jaana on siirtynyt uusien haasteiden
houkutti viikon aikana
pariin ja Veera on palannut sorvin
yli 700 kuopiolaista
ääreen takaisin. Jani ei lähde kulumaltilaan ja seuraavan kerlakaan (ja hyvä niin). Keskusteluita
ran kaupunkiolohuone
nuorten kanssa käydään illasta toiseen edelleen
avataan helmikuussa
kasvavalla tahdilla, ja erilaisia asioita puidaan entistä
viikoille 8.-11.! Yhdessä
enemmän uusilla alustoilla, kuten WhatsAppissa,
KikMessengerissä sekä Ask.Fm:ssä. Joulukuun alus- Anti Festival ry:n kanssa toteutettava Avoimet tilat
sa Honkongissa järjestetään kansainvälinen Etsivän – ESR-hanke näkyi Kuopion katukuvassa ja tarjosi
mahdollisuuden Nuorten Palvelu ry:lle tutustua
työn seminaari, jossa yhtenä työpajana esitellään
Etsivän Nettityön asiakasnuorten ryhmiä ja heidän kaupunkitilojen mahdollisuuksiin nuorten näkökulmasta.
näkemyksiä Etsivästä Nettityöstä.

Etsivä Nettityö
040 505 2407
(myös WhatsApp)
Sähköposti/Skype:
etsiva.nettityo@
nuortenpalvelu.fi
KickMessenger:
EtsivaNettityo
Ask.fm: Etsivat
Twitter:@etsivanettityo
facebook.com/EtsivaNettityo
www.etsivanettityo.fi

2,5 promillen näkymiä vastaavat kännilasit ovat vuokrattavissa valistuskäyttöön Nuorten Palvelu ry:n keskustoimistolta.
Tee tilaus ajoissa, vähintään 10 päivää aikaisemmin, koska kännilasit
ovat saavuttaneet suuren suosion.
Vuokraus 20 € / lasit, lisäksi vuokraaja maksaa palautuspostikulut
pakettina noin 8 €.
Jäsenille, jäsenjärjestöille ja toimipisteille kännilaseja lainataan postikuluja vastaan.
Varaa kännilasit ajoissa: täytä nettisivuillamme oleva varauslomake, saat varmistuksen sähköpostiisi.

KÄNNILASIT

Lisätietoja: järjestöagentti Riitta Rönkkö, p. 040 487 4683, riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi

