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Työmuoto perustuu laaja-alaisiin nuorisotyön palveluihin, joiden tarkoituksena on parantaa nuorten
asemaa ja elinoloja yhteiskunnassa.

Nuorisotyön mahdollistaminen on hallinnollista työtä, joka pitää sisällään torniolaisen nuorisopolitiikan
koordinoinnin. Sen avulla edistetään yleistä nuorisotyön näkyvyyttä sekä tietoisuutta nuorten
elinolosuhteista ja asemasta. Nuorisotyön mahdollistaminen vaikuttaa välillisesti nuorten asemaan ja
työmuodossa toimitaan nuorten edun ajajana yleisellä tasolla. Työmuotoon kuuluu nuorisotyön
palvelujen resursoiminen ja kehittäminen, myös projektien avulla.

Nuorisotyön henkilöstön, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä nuorisotyön palvelujen
arvioiminen kuuluvat tähän työmuotoon. Tietoisuutta nuorten elinoloista edistetään nuorten elinoloja
koskevalla tutkimuksella, tiedonkeruulla ja tiedon tuomisella päätöksenteon tueksi.

Nuorisotyön mahdollistaminen vaatii monialaista yhteistyötä muiden toimialojen ja päättäjätahojen
kanssa, yhteydenpitoa nuorisotyön verkostoihin paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla
sekä monipuolista tiedottamista ja tiedonkulkua.

Palveluiden resursoimisen ja nuorisopolitiikan osalta kohteena ovat torniolaiset nuorisojärjestöt ja
nuorten toimintaryhmät sekä välillisesti kaikki torniolaiset nuoret. Pääkohderyhmässä ovat kuitenkin
12-25 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset.

Nuorisotyön mahdollistaminen

NUORTEN ELINOLOJEN PARANEMINEN
NUORTEN KUULEMINEN
EDISTÄÄ NUORTEN ASIOITA PÄÄTÖKSENTEOSSA
VAIKUTTAA NUORILLE SUUNNATTUJEN RESURSSIEN MÄÄRÄÄN JA NIIDEN
SUUNTAAMISEEN
KEHITTÄÄ NUORISOTYÖTÄ TUTKIMUKSEN JA ARVIOINNIN AVULLA

TAVOITTEET:

NUORISOPOLITIIKKA
NUORISOTYÖN HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT JA RESURSSIEN OHJAAMINEN
NUORISOTYÖN TUTKIMUS, KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI
HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNIN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
YHTEYDENPITO NUORISOTYÖN VERKOSTOIHIN
PROJEKTITOIMINNAN KOORDINOINTI
NUORISOJÄRJESTÖJEN JA NUORTEN VAPAIDEN TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN

MENETELMÄT:



NUORISOTILATYÖ
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ
KERHO- JA HARRASTETOIMINTA
KOULUNUORISOTYÖ
RETKI-, LEIRI- JA ELÄMYSTOIMINTA
TAPAHTUMATOIMINTA
KANSAINVÄLINEN NUORISOTYÖ
LIIKKUVA NUORISOTYÖ
VERKKO- JA DIGITAALINEN NUORISOTYÖ
KULTTUURINEN NUORISOTYÖ

MENETELMÄT:

Työmuoto tukee nuorten kasvua tarjoamalla mielekkäitä ja itsetuntoa vahvistavia, pääasiassa
ohjattuja harraste- ja vapaa-ajantoimintoja sekä -tiloja. Toiminta mahdollistaa nuorten vahvuuksien ja
osaamisen kehittymisen. Nuorille tarjotaan päihteettömät ja turvalliset toimintaympäristöt, joissa voi
omaehtoisesti harrastaa tai viettää aikaa kavereiden kanssa ilman suorituspaineita. Nuorille tarjotaan
matalan kynnyksen mahdollisuuksia kotimaiseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen.

Toiminta ei ole välttämättä paikkaan sidottua, vaan sitä pyritään toteuttamaan siellä, missä nuoret
ovat. Työmuotoa toteutetaan monipuolisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Nuorten kasvua tuetaan pääasiassa ryhmätoiminnan keinoin, mutta tarvittaessa myös yksilö- ja
pienryhmäohjauksen avulla.

Tavoitteena on nuorten kasvu:
OSAAVIKSI JA OMAN ARVON TUNTEVIKSI,
TOISIAAN JA ITSEÄÄN KUNNIOITTAVIKSI KANSALAISIKSI, joilla on
ROHKEUS TEHDÄ OMAA ELÄMÄÄ KOSKEVIA VALINTOJA, sekä
KYKY LÖYTÄÄ OMA PAIKKANSA YHTEISÖSSÄ JA YHTEISKUNNASSA.

TAVOITTEET:

NUORTEN KASVUN TUKEMINEN



Nuorten osallisuus on toimintaa, jonka avulla nuori oppii ymmärtämään suhteensa toisiin ihmisiin,
yhteiskuntaan ja luontoon. Nuori voi kokea osalilsuutta kuulumalla erilaisiin itselle tärkeisiin ryhmiin ja
yhteisöihin.

Työmuoto vahvistaa nuorten osallisuutta, johon kuuluu kommunikointi-, tiedonhankinta- ja
vaikuttamistaitoja sekä toisten nuorten kohtaamista yhteisten asioiden tiimoilta. Osallisuustoimintaa
toteutetaan käytännön vaikuttamisen kautta.

Vaikuttamis- ja osallisuustoiminnassa nuori kohtaa erilaisia instituutioita, kansalaisia,
kansalaisjärjestöjä ja saa kokemusta päätöksentekoprosesseista. Toiminnan kautta nuori hahmottaa
omaa kuvaansa yhteiskunnasta, sen toimivuudesta ja toimimattomuudesta.

Osallisuustoiminnassa alueen hahmottaminen tarkoittaa pohjoisen alueen aseman hahmottamista
haasteineen ja mahdollisuuksineen suhteessa valtion ja EU:n päätöksentekoon.

Osallisuuskasvatusta toteutetaan useilla eri tasoilla. Yhteisöllistä osallisuutta on nuorisotiloilla ja
nuorten toimintaryhmissä tapahtuva yhteinen suunnittelu ja päätöksenteko. Yhteiskunnallista
osallisuustoimintaa on nuorisoneuvoston alueellinen, valtakunnallinen sekä valtakunnanrajat ylittävä
toiminta.

Osallisuustoiminnassa nuorten tärkeiksi kokemia asioita edistetään nuorten omalla tavalla ja aikuisten
tuella. Nuoria kannustetaan omatoimisuuteen ja arjen osallisuuteen. Näin nuori oppii ottamaan
kontaktia, kyseenalaistamaan ja tulee näin myös itse kuulluksi.

NUORTEN OSALLISUUDEN TUKEMINEN
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TOIMINTARYHMÄT: MAHDOLLISUUS VERTAISOHJAAJUUTEEN, TOIMINNAN
SUUNNITTELUUN JA TIEDOTTAMISEEN

NUORISOTOIMINTA: MAHDOLLISUUS SUUNNITELLA, VAIKUTTAA JA TOTEUTTAA
TOIMINTAA NUORISOTILOILLA JA MUUSSA NUORISOTOIMINNASSA

TUKIOPPILASTOIMINTA: MAHDOLLISUUS VERTAISOHJAAJUUTEEN, MUIDEN NUORTEN
TUKEMISEEN JA VAIKUTTAMISEEN KOULUYMPÄRISTÖN VIIHTYVYYTEEN

OPPILASKUNTATOIMINTA: MAHDOLLISUUS SUUNNITELLA JA VAIKUTTAA KOULUN
ASIOISSA

NUORISONEUVOSTOTOIMINTA: NUORILLE TÄRKEIDEN ASIOIDEN ETEENPÄIN VIEMINEN
KUNTA-, ALUE- JA VALTAKUNNAN TASOILLA

MENETELMÄT:

SAADA NUORI YMMÄRTÄMÄÄN, ETTÄ HÄN EI OLE YHTEISKUNNAN TOIMENPITEIDEN
PASSIIVINEN KOHDE, VAAN AKTIIVINEN TOIMIJA, JOKA VOI MUUTTAA YHTEISKUNTAA
NIIN HALUTESSAAN
TUKEA NUORTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA JA KUULLUKSI TULEMISTA
TORNIOSSA, LAPIN MAAKUNNASSA, VALTAKUNNALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI

TAVOITTEET:

Ryhmäytystoimintaa yhteistyössä tukioppilas- ja tutor-ryhmien kanssa



NUORTEN SELVIYTYMISEN TUKEMINEN

Työmuodon kohderyhmänä ovat torniolaiset nuoret, joista on ilmennyt huoli jollain taholla.
Selviytymisen tukeminen perustuu nuoren ja nuoren lähipiirin arjen tukemiseen elämän eri
kiemuroissa. Työ on liikkuvaa, etsivää, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa, nuoren rinnalla kulkien
tapahtuvaa toimintaa. Pääsääntöisesti työ perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. Työmuodon
mahdollistuminen vaatii tiiviin verkostoyhteistyön. Työtä tehdään pääasiassa asiakastyönä,
palveluihin ohjaamalla, tiedottamalla ja erilaisten kasvatusmenetelmien avulla.

Selviytymisen tukemiseen kuuluu myös kriisivalmiustyö, jota toteutetaan eri toimijoiden kanssa.
Kriisin kohdatessa tarkoituksena on huomioida nuoret yksilöinä sekä heidän perheensä ja lähipiirinsä.

TUKEA NUOREN KOKONAISVALTAISTA ELÄMÄNHALLINTAA
TUKEA NUOREN YKSILÖLLISTÄ KASVUA JA KEHITYSTÄ
EDISTÄÄ NUOREN FYYSISTÄ, PSYYKKISTÄ, SOSIAALISTA JA TALOUDELLISTA
HYVINVOINTIA YHTEISTYÖSSÄ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA
TUKEA JA AUTTAA NUORTA ELÄMÄN KRIISEISSÄ

TAVOITTEET:

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
ERITYISRYHMÄT
SUKUPUOLISENSITIIVISET RYHMÄT
YKSILÖOHJAUS
RHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ
REPPU-KATUPÄIVYSTYS
VERKOSTOYHTEISTYÖ
PAIKALLINEN JA VALTAKUNNALLINEN KRIISIVALMIUSTYÖ
MONIKULTTUURINEN TYÖ
TOHJAAMO - TORNION OHJAAMO

MENETELMÄT:



TORNION KAUPUNGIN 
NUORISOTYÖN ARVOT

Osallisuus

Osallisuutta ja vaikuttamista edistävä arvopohja luodaan nuorisotyössä turvallista yhteisöllisyyttä
rakentamalla, kuuntelemalla ja rohkaisemalla nuoria mielipiteiden ilmaisemiseen, ottamalla nuoret
mukaan toiminnan kaikilla tasoilla ja antamalla nuorille vastuuta. Oma toimijuus ja vertaistoiminta
kehittää vastuuntuntoa ja kriittistä ajattelua.

Välittäminen

Nuorisotyössä välittäminen rakentuu turvallisuudesta, luotettavuudesta, kannustamisesta,
tukemisesta sekä nuoren arvostamisesta.

Kasvatuksellisuus

Kasvatukselliset arvot nuorisotyössä ohjaavat nuoria itseään, toisia ja luontoa kunnioittavaan,
vastuulliseen kasvuun. Kehittävät itsetuntoa ja antavat valmiudet oikeudenmukaisuuden ja
itsenäisen ajattelun kehittymiselle.

Yhteistyökykyisyys

Yhteistyökykyisyys arvona on ihmisten välistä arkista ystävällisyyttä ja luottamusta, toisten
kohtaamista ihmisinä. Nuorisotyössä korostamme hyvien vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppimista
sekä omien vahvuuksien tuntemista, jotta myös vastoinkäymisiä opitaan kohtaamaan paremmin.

Rohkeus

Nuorisotyön arvona rohkeus tarkoittaa ennen kaikkea rohkeutta ajatella toisin ja kykyä toimia
oikein. Tuemme nuoria uskaltautumaan uusiin havaintoihin ja niitä seuraaviin uusiin päätelmiin.
Rohkeutta vahvistavien ajattelutaitojen myötä maailmankuva avartuu ja tavoitteiden asettaminen ja
saavuttaminen on helpompaa.

Ilo ja luovuus

Iloa ja luovuutta edistävä arvopohja perustuu avoimeen mieleen, omien vahvuuksien
hyödyntämiseen ja uudistumiseen. Nuorsiotyö mahdollistaa toimintaa, missä luovuus ja itsensä
ilmaiseminen kehittyvät ja tuovat elämään iloa ja uutta sisältöä. Nuorisotyössä korostuu oppimisen
ilo, huumori ja toiveekkuus.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden arvopohja perustuu tasa-arvoon, johon kaikilla on oikeus syntymästään alkaen.
Nuorisotyössä tarkastelemme omia sekä organisaatiomme arvoja ja toimintatapoja edistääksemme
lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme.



YHTEYSTIEDOT

Nuorisotyön päällikkö 
Auli Pietikäinen - 040 867 7842

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@tornio.fi

www.tornio.fi/kulttuuri-ja-
vapaa-aika/nuorisotoimi

tornion_nuorisotoimi
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@tornionnuorisotoimi


