
Nuorten Palvelun 

syyssanomat 

Tulevaan vuoteen 2019 

NP:ssä lähdetään uuden 

toiminnanjohtajan johdolla. 

Toiminnanjohtajaksi valit-

tiin Marja Pakarinen ja hän 

onkin jo ottanut ohjat hy-

vin käsiinsä. Toivotetaan-

kin joukolla Marja vielä 

kerran tervetulleeksi äN-

Peen porukkaan! 

Uusia tuulia on luvassa 

myös toimintaympäristöön, 

jos sote- ja maakuntauudis-

tus toteutuu. Tulevan uu-

distuksen vaikutuksista ei 

kai kukaan osaa vieläkään 

sanoa mitään tarkkaa, mut-

ta se lienee selvää, että laa-

dun tekijöille on kuitenkin 

aina tarvetta ja näin myös 

Nuorten Palvelulle. 

Pitkäjänteinen ja hyvin teh-

ty työ huomataan ja myös 

huomioidaan. Cityconille 

myönnettiin SOSTE -

palkinto nuorisolähtöisestä 

työstä kauppakeskuksis-

saan. NP:n Nuorten Revii-

reillä ehdotti Cityconia pal-

kinnon saajaksi. Cityconin 

puheenvuorossa oli vuo-

laasti kiitelty yhteistyötä 

NP:n kanssa. Hienoa työtä 

on siis tehty jo vuosien ajan 

ja kiitokset tästä Nuorten 

Reviireillä työntekijöille! 

Uskonkin, että panostami-

nen laadukkaasti tehtyyn 

työhön, määrän sijaan, kan-

taa hedelmää myös jatkos-

sa. 

Määrän sijaan siis laatua. 

Tämä toivottavasti edesaut-

taa myös henkilöstön jaksa-

mista sekä työhyvinvointia. 

Työyhteisö, jossa jokainen 

työntekijä pääsee käyttä-

mään omia vahvuuksiaan ja  

jossa myös työntekijät pää-

sevät kehittämään omaa 

työalaansa pärjää. Hyvin-

voiva työyhteisö onkin 

yhdistykselle mittaamat-

toman arvokas voimava-

ra, jäsenistön ohella. Kes-

kittymällä yhdessä olen-

naiseen ja karsimalla tur-

hat rönsyt olemme vah-

voja! 

Lämpimästi tervetuloa 

syyspäiville 2018! 

 
Petri Karhu  
hallituksen puheenjohtaja 

Puheenjohtajalta 

UUSIA TUULIA NP:SSÄ 

2 / 2018 

Puheenjohtajalta 
Uusia tuulia NP::ssä 

 

Uudistuvat ilmeet  

Syksyinen tervehdys Jämsästä  

Jotain uutta, jotain vanhaa  

Nuorten Palvelussa puheen-
johtajana 

 

Yhdessä tilassa  

Muistatko silloin, kun…?  

Ajatuksia Zempparitoimin-

nasta 

 

Jäsenrekisteri uudistuu  

Tässä numerossa 

Kesällä saimme avuksi 

kaksi opiskelijaa, jotka 

ryhtyivät toteuttamaan 

NP:n nettisivujen uudis-

tusta. Uusille sivuille tulee 

mm. blogi, jossa julkai-

semme erittäin mielelläm-

me myös jäsenten ja jäsen-

UUDISTUVAT ILMEET 
järjestöjen kirjoituksia, kuu-

lumisia ja uutisia. 

Nettisivujen ohella uudis-

tuksen kokevat myös NP:n 

logo ja värimaailma. Uu-

desta ilmeestä toivomme 

iloista, raikasta ja nykyai-

kaista. Sellaistahan on 

myös toimintamme! 

Onnistummeko tavoit-

teessa? Se selviää  

1.2.2019, jolloin nettisi-

vut ja uudistunut ilme 

julkaistaan.   

Tavataan 

syyspäivillä 

Jämsässä 

24.11.2018! 



Niin syksyhän taas todella 

on, vaikka tätä kirjoitettaes-

sa (14.10.) mittari näyttää-

kin +19 astetta. Syyspäivät 

lähestyvät ja tänä syksynä 

ne pidetään täällä keskellä 

Suomea Jämsässä. 

Jämsä on reilun 20 000 

asukkaan muuttotappio 

kunta, joka muiden kaltais-

tensa tavoin kamppailee 

taloudellisissa vaikeuksissa. 

Kaupunki on kuntaliitosten 

myötä pinta-alaltaan suh-

teellisen suuri, taajamia on 

useita ja niiden välillä pitkät 

etäisyydet. Kunnallisten 

palvelujen järjestäminen 

tasapuolisesti on haastava 

tehtävä. 

Talouden säästöpaineista 

huolimatta Jämsässä on 

satsattu nuorten hyvinvoin-

tiin ja viihtyvyyteen. Kau-

pungin tilat ovat maksutta 

käytössä lasten ja nuorten 

harrastustoimintaan, niin 

liikuntaan kuin kulttuuriin-

kin. Aivan ydinkeskustassa 

on myös jämsäläisten nuor-

ten ja lasten varsinainen 

teholiikuttaja, Pumptrack-

rata, Suomen suurin. Rata 

on osa rakenteilla olevaa 

Maauimalan liikuntapuis-

toa, jossa valmistuttuaan on 

tilaa skeittaajille, lentopal-

loilijoille, kuntoilijoille, ui-

mareille, grillaajille jopa 

graffitien tekijöille. Vaikka 

alue on tarkoitettu kaikille 

kuntalaisille, on rakentami-

sessa otettu huomioon 

myös nuorten tarpeet. 

Yleisistä valtakunnallisista 

trendeistä poiketen Jämsän 

nuorisotilat houkuttelevat 

yhä enemmän kävijöitä. 

Nuorisotiloja onkin asukas-

määrään nähden paljon, 

neljä kappaletta. Kolmessa 

toimii nuoriso-ohjaaja ja 

yhtä pitävät avoinna kylän 

vapaaehtoiset kaupungin 

tarjoamassa tilassa. Yhteis-

toiminta kaupungin nuori-

sopalvelujen ja nuorisojär-

jestöjen välillä toimii sau-

mattomasti. Myös kouluyh-

teistyö on Jämsässä aivan 

omaa luokkaansa, mutta 

siitä saatte lisää tietoa syys-

päivillä. 

Tervetuloa Jämsään Ranta-

pirtille! 

Leila Seppälä 

Jämsänjokilaakson NP, pj 

Strategian luonnos löytyy 
syyskokouskutsun liitteistä. 
Pidän strategiaa aitona työ-
välineenä, joka ohjaa vuo-
sittaista toiminnan suunnit-
telua ja päivittäistä työtä. Se 
osoittaa määränpään, jota 
kohti arjessa rakennetaan 
polkuja. Perille voi päästä 
monta reittiä. Joskus este 
pakottaa rakentamaan uu-
den polun tai kiertotien. 
Joskus taas löytyy se suorin 
tie. Sanaparsi sanoo; ”vain 
eksynyt voi löytää”.  Tämä 
sopii kehittämistyön mo-
toksi. Matkalla määränpää-
hän joutuu ottamaan riskejä 
ja kokeilemaan rohkeasti. 
Vain näin voi löytää jotain 
aivan uutta.  
Muutosten keskellä on kui-
tenkin tärkeää huomata, 

”Yhdessä olemme vahvoja” 
luki NP:n nettisivuilla, joita 
selasin keväällä 2018. 
Käynnissä oli uuden toi-
minnanjohtajan haku. Tuo 
lause sisältää mielestäni 
järjestötyön ytimen: Yhtei-
nen tekeminen, verkostojen 
rakentaminen ja toisten 
auttaminen moninkertaista-
vat tulokset, vaikuttavuu-
den ja resurssit. Tulevana 
vuonna yhteistyö ja jäsen-
toiminta ovat painopis-
teinämme. 
Uusi johtaja tuo aina muka-
naan uutta. Itsekin olen jo 
heti alkuun saanut olla 
käynnistämässä uutta, mm. 
nettisivut ja  ilme raikastu-
vat ensi vuoden alussa. Syk-
syn aikana on tehty myös 
strategiaa tuleville vuosille. 

mikä on hyvää ja säilytettä-
vää. NP:ssa hyvää on pal-
jon. Olen saanut tutustua 
motivoituneeseen, osaavaan 
ja välittävään henkilöstöön. 
Tällä porukalla pystymme 
vaikka mihin. Meillä on 
vahvat arvot ja valtakunnal-
lisesti ainutlaatuisia, vaikut-
tavia toimintamuotoja, jois-
ta on syytä olla näkyvästi 
ylpeä. Ja kaiken keskipistee-
nä pysyy se tärkein: ainut-
laatuinen ja arvokas nuori. 
 
Toivottavasti tavataan Jäm-
sässä! 
 
Marja Pakarinen 
Toiminnanjohtaja Nuorten 
Palvelu ry 

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA 

Nuorten Palvelun uutena 

toiminnanjohtajana aloitti 

Marja Pakarinen 

”Talouden 

säästö-

paineista 

huolimatta 

Jämsässä on 

satsattu 

nuorten hyvin-

vointiin ja 

viihty-
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SYKSYINEN TERVEHDYS JÄMSÄSTÄ 



NUORTEN PALVELUSSA 
PUHEENJOHTAJANA 

Syksyllä 2007 Parviaisen 

Pali soitti ja kertoi, että 

Nuorten Palvelu ry:lle hae-

taan puheenjohtajaa ja että 

hän toivoi nopeaa myön-

teistä vastausta. Siitä alkoi 

tiivis työ järjestön toimin-

nan kehittämiseksi yhdessä 

hallituksen ja henkilöstön 

kanssa. NP oli toki tullut 

tutuksi toimiessani Iisalmen 

kaupungin vapaa-

aikajohtajana ja mm. yhtei-

sen päihdehankkeen oh-

jausryhmässä. ”Tytöt Toi-

mii” oli toinen varsin on-

nistunut työmuoto, jossa 

sain alusta lähtien olla mu-

kana. 

Puheenjohtajan näkökul-

masta keskeiset henkilöt 

hallituksen ohella olivat 

toiminnanjohtaja Jaakko 

Nuotio, taloussihteeri 

Vuokko Husso ja järjestös-

sä yhtenä perustajana ollut 

sekä alusta alkaen vahvaa 

työtä tehnyt Pali. 

Hallitukset aikanani olivat 

erittäin keskustelevia ja 

tavoitteelliseen työhön si-

toutuneita. Henkilökunnas-

sa tapahtui jonkin verran 

muutoksia, mutta motivaa-

tio nuorten asioiden edistä-

miseen oli hyvä. Usein tuli 

mieleeni, että olisipa julki-

sessa hallinnossakin rea-

gointi muuttuvissa tilanteis-

sa yhtä joustavaa kuin jär-

jestössä. 

Iso kokonaisuus oli strate-

gian tekeminen vuosille 

2010-15 ja se hyväksyttiin 

syyskouksessa 2009. NP:n 

säännöt ja reagointi ajan 

ilmiöihin ja nuorisokulttuu-

rissa tapahtuviin muutok-

siin antoivat hyvän pohjan 

tälle prosessille. Keskeinen 

tavoite oli edistää nuorten 

hyvinvointia heidän omilla 

reviireillään ja pyrkiä tuke-

maan nuoria selviytymään 

arjen asioissa. 

Nuorten käyttäytymisessä 

tapahtui iso muutos, kun 

perinteiset nuorisotalot 

eivät enää olleet niin suosit-

tuja tapaamispaikkoja kuin 

aikaisemmin. Samanaikai-

sesti pohdittiin NP:n talou-

den vahvistamista ja uusia 

yhteistyömuotoja RAY:n ja 

OKM:n kanssa. Syntyi Jaa-

kon ideoimana ABC kohtaa 

nuoria hanke, kun huomat-

tiin, että kauppakeskukset 

ovat uusia nuorten ajanviet-

topaikkoja. 

Tämä oli puheenjohtajalle-

kin hieno oppimisen paikka 

nähdä liikeyrityksen (S-

ryhmä) ja järjestön löytävän 

toisensa yhteisten tavoittei-

den saavuttamiseksi. 

NP:llä oli toimintaa n. 20 

paikkakunnalla. Haasteena 

oli jäsenmäärän kasvattami-

nen kunnes todettiin, että 

sitoutunut jäsenyys ei ollut-

kaan enää oleellista toimin-

nan kannalta. Tärkeämpää 

on toiminta itsessään, jo-

hon voi tulla mukaan. Lei-

rimaja Enontekiöllä ja päi-

vät siellä oli monelle nuo-

relle vuoden kohokohta. 

Toivottavasti maja on tule-

vaisuudessakin nuorten 

käytössä. 

Lähialueyhteistyö oli voi-

missaan UM:n tukemana. 

Pali ja Dina Kouzmitcheva 

tekivät työtä Petroskoissa, 

Sortavalassa ja Viipurissa. 

Hyviä toimintamalleja vie-

tiin sinne ja asioita opittiin 

myös siellä työtään tekevil-

tä. Harmi, että UM lopetti 

tukemisen hieman liian 

aikaisin. 

NP:n juhlaseminaaria vie-

tettiin 7.11.2009 Kuopiossa 

teemalla YHDESSÄ 

OLEMME VAHVOJA-

NUORTEN PALVELU 

40 VUOTTA. Oli mielen-

kiintoista tavata entisiä, 

nykyisiä ja tulevia NP:läisiä, 

yhteistyökumppaneita sekä 

vieraita Venäjän Karjalasta. 

Erityisen innostavaa oli 

henki ja ilmapiiri, jotka 

kannustivat meitä yksilöinä 

ja yhteisöinä tekemään työ-

tä nuorten hyväksi. 

Puheenjohtajuuden jättäes-

säni jatkoin muutaman 

vuoden asioiden seuraamis-

ta käymällä toimistolla kes-

kustelemassa henkilökun-

nan kanssa sekä osallistu-

malla syys- ja kevätkokouk-

siin. 

Nyt 50 v juhlavuoden kyn-

nyksellä parhaat menestyk-

sen toivotukset äNPeeläisil-

le ja kiitokset edelleen jat-

kuvasta yhteistyöstä. 

Arto Niemelä, Iisalmi 

Puheenjohtaja 2008-2011 

”Usein tuli 

mieleeni, että 

olisipa 

julkisessa 

hallinnossakin 

reagointi 

muuttuvissa 

tilanteissa yhtä 

joustavaa kuin 
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Aloitin kesällä 2013 vas-

tuullisuusasiantuntijana 

Citycon Oyj:ssa, joka omis-

taa ja hallinnoi useita kaup-

pakeskuksia Suomessa. 

Yksi ensimmäisiä projekte-

jani oli edelleen jatkuvan 

yhteistyön käynnistäminen 

Nuorten Palvelu ry:n kans-

sa. Yhteistyö avasi kauppa-

keskuksissa hengailevien 

nuorten maailman. Aihepii-

ri ei ollut itselleni kovin 

tuttu, mutta pian ”heavy 

userit” ja muut ilmaisut 

tarttuivatkin sanavarastoo-

ni. 

Tärkein yhteistyömuoto on 

ollut useissa kauppakeskuk-

sissa järjestetyt NP:n asian-

tuntijoiden pitämät koulu-

tukset. Ensisijaisena kohde-

ryhmänä ovat olleet kaup-

pakeskusten järjestyksen-

valvojat, mutta myös nuo-

ria työssään kohtaavia 

vuokralaisia on innostettu 

mukaan koulutuksiin. Ta-

voitteena on ollut parantaa 

nuorten hyvinvointia tuke-

malla vartijoiden ja muiden 

kauppakeskustoimijoiden 

osaamista erityisesti ongel-

matilanteissa. 

Jo ensimmäisessä koulutuk-

sessa huomasin ilokseni, 

että järjestyksenvalvojat 

osallistuivat innokkaasti 

keskusteluihin ja ryhmäteh-

täviin; koulutukselle ja en-

nen kaikkea keskusteluille 

oli selvästi tilausta. Alku-

kankeuden jälkeen keskus-

telu soljui koulutuksissa  

mukavasti. Keskustelu ja  

kehitysehdotukset olivat 

hyvin konkreettisia, ja niitä 

työstettiin yhdessä. Oli 

mahtavaa huomata, kuinka 

osallistujat - erityisesti osa 

järjestyksenvalvojista - tem-

pautuivat mukaan täysillä. 

Yksi yhteistyön tärkeimpiä 

asioita on jatkuvuus. Laadi-

tut toimintamallit takaavat, 

että koulutus ja keskustelu 

eivät jää vain yhteen ker-

taan. Yhteiset säännöt on 

jalkautettu kauppakeskuk-

sissa sisäisesti ja otettu 

osaksi uusien työntekijöi-

den perehdytystä pysyvien 

vaikutusten aikaansaa-

miseksi. Näin vaikutukset 

näkyvät kauppakeskuksen 

ja nuorten yhteisessä arjes-

sa pitkään. 

Yhteistyö on opettanut 

uutta niin itselleni kuin mu-

kana olleille osapuolille, 

luonut järjestelmällisiä toi-

mintatapoja kauppakeskuk-

sen arkeen ja uusia ajattelu-

tapoja kaikille osapuolille 

sekä ennen kaikkea antanut 

näille asioille painoarvoa. 

 

Johanna Kivelä 

Vastuullisuusasiantuntija, 

Citycon Oyj 

(työssä vuosina 2013-2016) 

Toivomme, että tulet kans-

samme kokoamaan Nuor-

ten Palvelun puolen vuosi-

sadan historiaa! Lähetä 

meille muisto, tarina tai  

vaikkapa kuva. Muiston 

pituudella tai muodolla ei 

ole merkitystä, kaikki tari-

nat ja materiaalit ovat ar-

vokkaita. Toivomme kui-

tenkin, että annat meille 

luvan julkaista muistosi 

verkossa. 

Käytämme saamiamme 

materiaaleja juhlavuoden 

Nuorten Palvelu täyttää 

ensi vuonna 50 vuotta. Juh-

lan kunniaksi kutsumme 

jäseniämme muistelemaan  

NP:n toimintaa vuosien 

varrelta.  

Onko mieleesi jäänyt joku 

hetki tai kohtaaminen? Ta-

pahtuiko jotain suurta tai 

pientä, jossa Sinä ja NP 

olitte mukana? Miten itse 

tutustuit järjestöön? Mistä 

asiasta, nykyisestä tai men-

neestä, Nuorten Palvelu 

mielestäsi pitäisi muistaa?  

viestinnässä esimerkiksi 

some-kanavissa ja verkkosi-

vuillamme. Kokoamme 

muistoista myös pienen 

julkaisun, joka jaetaan jäse-

nille marraskuussa 2019 

syyskokouksen yhteydessä.    

Kerro muistosi tai lähetä 

materiaalisi:  

Sähköpostilla: nuortenpal-

velu@nuortenpalvelu.fi 

Puhelimitse: Marja Pakari-

nen / 040 487 4806  

 

MUISTATKO SILLOIN, KUN….? 

Nuorten Reviireillä on 

NP:n toimintaa kaup-

pakeskuksissa 

”Vaikutukset 

näkyvät 

kauppa-

keskusten ja 

nuorten 

yhteisessä 

arjessa 
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YHDESSÄ TILASSA  

Onko mieleesi jäänyt 

jokin erityinen kohtaa-

minen?  



AJATUKSIA ZEMPPARI-
TOIMINNASTA 

JÄSENREKISTERI UUDISTUU 

Ajat muuttuvat ja lapset 

kasvavat aikuisiksi. Niin 

omatkin lapseni ja he 

muuttivat pois kotoa. Alkoi 

olla aikaa miettiä, mitä voisi 

tehdä. Eksyin hoitoalalle ja 

sitä kautta opiskelemaan 

lähihoitajaksi. Koulutuksen 

aikana Erja oli mukana ker-

tomassa Zempparitoimin-

nasta. Ajatus oli minulla jo 

valmiina, nyt minulle tarjot-

tiin keinot siihen. Niinpä 

oli helppoa lähteä mukaan.  

Minulla on ollut kaksi 

nuorta neitoa. On ollut ilo 

tutustua heihin. Myös itse 

oppii heiltä ja saa aihetta 

ajatella asioita eri tavalla, 

kuin mihin itse on tottunut. 

Toiminnassa on mahtavaa, 

ettei ole yksin. Voi jakaa 

ajatuksia toisten Zemppa-

reiden kanssa. Tarvittaessa 

voi aina kysyä mielipiteitä 

erityisnuorisotyöntekijältä. 

Yhteiset tapaamiset koen 

myös tärkeiksi Zemppareil-

le.  

Eläinsuojelu on aina ollut 

lähellä sydäntäni.   

Olen mukana myös paikal-

lisessa Varkauden seudun 

eläinsuojeluyhdistyksessä.  

Yhteistyö eri toimijoiden 

kanssa on hyvin tärkeää. 

Näin voidaan yhdistää voi-

mavaroja ja jakaa kokemuk-

sia laajemmin. Työpaikalla-

ni voin tehdä huomioita 

siitä, kuinka eläinten vaiku-

tus nuoriin on mahtava. 

Ne, jotka saavat työsken-

nellä eläinten kanssa nautti-

vat siitä. Myös vierailijoihin 

eläinten näkeminen ja koh-

taaminen vaikuttaa hyvin 

positiivisesti.  Tarkoitukse-

ni on yhdistää Zemppari-

toimintaa ja eläinsuojelua 

toisiinsa. 

Lapsilla ja nuorilla on mo-

nenlaisia kiinnostuksen 

kohteita. Kaikkeen ei jaksa 

itse kiinnostua. Siksi onkin 

kiva, kun meitä aikuisiakin 

on monenlaisia. Voidaan 

löytää mahdollisimman 

hyvin toisilleen sopivat 

Zemppari ja zempattava, 

joilla on samanlaisia kiin-

nostuksen kohteita. Silloin 

on huomattavasti helpom-

paa tutustua ja lähteä ra-

kentamaan luotettavaa ystä-

vyyssuhdetta. 

On sanonta: lapsen kasvat-

tamiseen tarvitaan kokonai-

nen kylä.  Liian moni kas-

vattaa lapsiaan yksin. Van-

hemmat joutuvat selviyty-

mään monenlaisista pai-

neista; liian raskas työ, ta-

loudelliset vaikeudet, yh-

teiskunnan taholta monen-

laiset paineet, työttömyys, 

sairaudet …  

Avun pyytäminen ei ole 

aina helppoa. Itse kaipasin 

enemmän apua, kun lapset 

olivat pieniä ja murrosikäi-

siä. Tähän koen hyväksi 

ratkaisuksi Zempparitoi-

minnan. Uskon, että nuo-

ren tai vanhemman on hel-

pompi lähestyä erityisnuori-

sotyöntekijää kuin esimer-

kiksi sosiaalityöntekijää.    

Aion jatkaa vapaaehtoistoi-

mintaa yhdessä hyvin ystä-

vien kanssa. 

Ulla Vaalimaa  

NP:n jäsen ja Zemppari 

jestöjä ja kysymme jäsenil-

tämme, miten voisimme 

yhdessä edistää nuorten 

hyvinvointia. Millaisia toi-

veita ja odotuksia jäsenil-

lämme on toiminnasta?  

Jotta saamme Sinuun yh-

teyden, tarkistathan yhteys-

tietosi tämän postin muka-

Vuoden 2019 alussa otam-

me käyttöön uuden jäsenre-

kisteriohjelman Memboo-

kin. Uusi ohjelma on tieto-

suoja-asetuksen mukainen 

ja helppokäyttöinen.  

Vuosi 2019 on meille jäsen-

toiminnan kehittämisen 

vuosi. Tapaamme jäsenjär-

na tulevasta kirjeestä. Eri-

tyisesti sähköpostiosoite on 

hyvä olla ajan tasalla, koska 

jatkossa jäsenpostia lähete-

ään pääosin sähköisesti.  

Yhteystiedot voi ilmoittaa 

Pauliinalle: pauliina.timonen-

turtiainen@nuortenpalvelu.fi 
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”Toiminnassa 

on mahtavaa, 

ettei ole yksin.  

Voi jakaa 

ajatuksia 

toisten 

Zemppareiden 

 

Zemppari on vapaaeh-

toinen tukihenkilö 

nuorelle.  

 

Tällä hetkellä Zemp-

pareilla on suuri ky-

syntä ja moni nuori 

odottaa omaa tukihen-

kilöä. Lisätietoa toi-

minnasta saa Riitalta: 

riitta.ronkko 

@nuortenpalvelu.ti 

Ovathan 

yhteystietosi  

ajantasalla?  
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Nuorten Palvelu ry on vuonna 1969 perustettu valta-

kunnallinen, sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö. 

Vuonna 2019 järjestö täyttää 50 vuotta.  

 

Sääntöjensä mukaan järjestön tarkoitus on 

 Toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille va-

paaehtoisille 

 Tukea etenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevia 

nuoria ja heidän läheisiään 

 Vahvistaa nuoren kuulumista porukkaan ja eh-

käistä yksinäisyyttä, tukea nuoruutta sen eri muo-

doissa ja eri kasvuympäristöissä 

 Toimia paikallisten rekisteröityjen nuorisojärjes-

töjen kattojärjestönä ja porukoitten tukena 

 Toimia äänitorvena nuorten asioissa 

Nuorten Palvelu ry 

Tulliportinkatu 34 

70100 Kuopio 

 

Löydät meidät internetistä 

www.nuortenpalvelu.fi 

OHJELMA 

Lauantai 24.11.2018 

Klo 12.00 Tervetuliaislounas 

Puheenvuoro Jämsän nuorisotyöstä 

Teatteriesitys 

Iltapäiväkahvit 

Sauna ja palju lämpiää, yhteistä aikaa ja ajatus-

tenvaihtoa 

Klo 17.30 Syyskokous  

Illallinen 

 

Sunnuntai 25.11.2018 

Aamiainen  

Lähtö oman aikataulun mukaan 

Aika: 24.-25.11.2018 

Paikka: Jämsä  

Kievari Rantapirtti ja Koskenho-

vin lomatalot 

Syyspäivien ohjelma ja majoittumi-

nen ovat jäsenille maksuttomia. 

Matkat kimppakyydeillä tai julkisilla 

kulkuneuvoilla.  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 

12.11. mennessä Pauliinalle: 

pauliina.timonen-

turtiainen@nuortenpalvelu.fi 

P. 044 744 9598 

 

Tavataan syyspäivillä! 

Sähköpostiosoite: nuortenpalvelu@nuortenpalvelu.fi 
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