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Nuorten Palvelu ry

• Valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö

– Keskustoimisto Kuopiossa

– Perustettu vuonna 1969

• Visio: ”Jotta jokaisella on joku joka kuuntelee ja kuulee.”

• Toiminnan kolme kärkeä:

– Kaupalliset kasvuympäristöt

– Nuoruus Online ja Etsivä Nettityö

– Zemppari-toiminta
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Nuorten reviireillä -toiminta

• Osa Nuorten Palvelu ry:n valtakunnallista toimintaa.

• Kohderyhmät:

– 10-18-vuotiaat nuoret, jotka viettävät paljon aikaansa 

kauppakeskuksessa.

– Kauppakeskuksen nuoria kohtaava henkilökunta (erit. Nojat, 

järjestyksenvalvojat).

– Toimintapaikkakunnan oleelliset verkostot.

• Päätavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, 

osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.
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Yritysyhteistyöllä omiin tavoitteisiin

• Toiminnan edellytyksenä on yhteistyö kaupallisten toimijoiden 

kanssa.

• Tavoitteena muuttaa yritysten omia toimintamalleja.

• Yhteistyön lyhyt historia:

– ABC-liikennemyymälöissä 2010 →

– Kauppakeskuksissa 2012 →

– Tunturikeskuksissa 2010-2017

– Kirjastoissa 2014 →
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Hengailu kauppakeskuksissa

• Kauppakeskukset tarjoavat:

– Lämpimän ja turvallisen sisätilan.

– Pitkät aukioloajat, ei aktivointia.

• Kauppakeskuksissa olevat aikuiset joutuvat kasvokkain 

nuorten kasvutehtävän kanssa.

• Lisää työkaluja häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa.

– Poistaminen ei ratkaise tilannetta pitkällä aikavälillä.
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Hengailu on sosiaalista tekemistä
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Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja ™

• Noja toimii perustehtävänsä ohessa nuorten parissa 

kohtaavalla työotteella.

• Noja on saanut nuorten kohtaamiseen lisäkoulutusta ja 

hänelle on varattu työaikaa nuorten kanssa toimimiseen.

• Nuoriin kohdistunut työ on pääasiassa kentällä oloa, 

nuorten kohtaamista ja yksittäisten nuorten asioihin 

perehtymistä.

• Työtehtäviin kuuluvat myös verkostotyö, monialainen 

yhteistyö sekä vierailut mm. kouluilla ja nuorisotiloilla.
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Noja™ -työmuodon hyötyjä

• Tiedonvaihto:

– Noja toimii linkkinä nuorten asioissa kauppakeskuksessa sekä 

suhteessa verkostoon.

• Ennaltaehkäisevyys:

– Tuttuus ja hyvät välit mahdollistavat puuttumisen ennen tilanteiden 

eskaloitumista.

– Hiljaiset signaalit.

• Nuorten ennakkoluulot järjestyksenvalvontaa kohtaan 

vähenevät.

• Tilanne Noja-kohteissa on rauhoittunut.
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Plan On -suunnittelutyössä nuoret 

osallistuvat rakenteilla tai kehitteillä 

olevan kauppakeskuksen suunnitteluun.

Ideapajoissa nuoret ideoivat ja 

suunnittelevat kauppakeskusta suoraan 

arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa.

Toteutettu mm. Oulun Valkeassa ja 

Espoon Isossa Omenassa.



Rule On pelisääntötyössä nuoret tekevät 

pelisäännöt kauppakeskuksessa oleiluun 

yhdessä tilasta vastaavien aikuisten 

kanssa.

Sääntöihin on helpompi sitoutua kun ne 

on nuorten itsensä tekemät.

Toteutettu useissa kauppakeskuksissa ja 

ABC-liikennemyymälöissä.
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Yöpyminen kauppakeskuksessa 

ja muut tapahtumat nuorille.

Tavoitteena erityisesti tuttuuden 

lisääminen.
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Yhteystiedot

Nuorten Palvelu ry

Kuopio facebook.com/NuortenPalvelu

www.nuortenreviireilla.fi


