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NUORISOTYÖ TUKEE NUORTEN 
KASVUA JA ELÄMÄNHALLINTAA

N
uorisotyö nähdään valitettavan usein pelkästään nuorten vapaa-ajan ohjauk -
sena. Talouden laskusuhdanteiden aikana nuorisopalveluiden toimijat joutuvat
siksi  säästölistoja laadittaessa ensimmäisten joukossa puolustusasemiin.    
Nuorisotyö on paljon muutakin kuin vapaa-ajan harrastusten vetämistä. Se on
kolmas kasvuympäristö kodin ja koulun välisessä rajamaastossa, siellä, missä

nuoret viettävät vapaa-aikaansa. 
Nuorisotyöntekijät toimivat tavoitteellisesti näissä epämuodollisissa toiminta-

ympäristöissä ja tilanteissa vaikuttaen pedagogisen ohjauksen avulla nuorten arvoihin
ja asenteisiin ja niistä heijastuvaan käyttäytymiseen.

Nuorisotyön tavoitteena on viime kädessä auttaa nuorten kasvua täysivaltaisiksi
yhteiskunnan kansalaisiksi, millä tarkoitetaan esimerkiksi taloudellista riippumatto-
muutta, henkistä ja fyysistä toimintakykyä sekä valmiuksia perustaa oma perhe – siis
kykyä huolehtia itse omista asioistaan. 

Kärjistäen voidaan todeta, että jos tämä täysivaltaisen kansalaisen tavoite toteu-
tuu, yhteiskunta saa paitsi hyvinvoivan kansalaisen myös verotuloja. Sen sijaan pahoin-
voinnin lisääntyessä sosiaalihuollon kulut kasvavat. 

Tämä totuus unohtuu helposti leikkauslistoja laadittaessa: pidemmällä aika välillä
sosiaalipedagogiseen viitekehykseen perustuva nuorisotyö tuo kulujen sijaan säästöjä
niin kunnille kuin valtiollekin. Yhden nuorella iällä syrjäytyneen henkilön on arvioitu
aiheuttavan yhteiskunnalle yli miljoonan euron kustannukset elämänsä aikana.

Englanninkieliset termit life management and participation, vapaasti käännet ty -
nä elämänhallinta ja osallistuminen, kiteyttävät ehkä parhaiten nuorisotyön tavoitteita.
Nuorten elämänhallintaan ja aktiivisuuteen satsaamista tarvitaan erityisesti  vaikeina ai-
koina. Leikkaukset ja säästöt väärissä paikoissa voivat tuoda moninkertaisen laskun ta-
louden noususuhdanteen aikoina. Jos nuorten tasapainoisesta kehityksestä ei pidetä
huolta, jää osa ikäpolvesta väistämättä yhteiskunnan tukien ja tukitoimenpiteiden varaan. 

Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa päättäjille, työnantajille, luottamus -
miehille sekä alalla toimiville ja alaa opiskeleville tietoa nuorisotyöstä ja sen merkityk-
sellisestä toiminnasta nuorten hyväksi. 

Petteri Piirainen
järjestösihteeri

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
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N
uorisotyötä on tehty perinteisesti kun-
nissa, seurakunnissa sekä järjestöissä.
Nyt myös yrittäjien määrä on alalla kas-
vussa. 

Samalla alan koulutus on kehittynyt
voimakkaasti, kun aiempi opistotasoi-
nen tutkinto on saanut rinnalleen am-

mattikorkeakoulututkinnon. Koulutuksen syvenemi-
nen on jatkunut, kun ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaminen on tullut mahdolliseksi sekä ammatti-
korkeakoulussa että yliopistoissa.

– Nuorisoalan asiantuntijoiden työ on yhä vaati-
vampaa ja koulutuspuolella tämä on otettu hyvin huo-
mioon. Ongelmana on, että työn vaativuuden ja kou-
lutuksen muutokset eivät ole heijastuneet nuoriso-
työn palkkaukseen, sanoo Akavan Erityisalojen kun-
tasektorin asiamies Jaakko Korpisaari. 

– Kuntasektorilla tämä näkyy muun muassa siinä,
että nuorisotyöntekijöitten palkkaluokittelu ei nykyi-
sellään tunnista nuorisoalan koulutuksen muutoksia. 

Nuorisotyö kuuluu Akavan Erityisalojen kuntasek-
torin jäsenistön keskeiseen kulttuuri- ja vapaa-aikatoi-
men asiantuntija-ammattien ryhmään, jossa ongel-
mat ovat varsin yhteneviä. Palkkaus ei vastaa tehtä-
vien vaativuutta. Näissä tehtävissä edellytetään kor-
keakoulututkintoa, mutta palkkaus jää pääsääntöises-
ti yli  euroa alle suomalaisen palkansaajan keski-
ansion.

Jonkin verran tämän ryhmän ammattien palk-
kausta on pystytty kuromaan umpeen erityisillä palk-
kaohjelmilla. Työ on kuitenkin vielä kesken.   

Korpisaari korostaa, että liiton tehtävänä on tuo-

da edelleen nuorisotyön vaativuutta esille kunta-alan
sopimusneuvotteluissa. Olennaista on myös se, että
alan asiantuntijat nostavat itse esille palkkaepäkoh -
tiaan paikallisista palkkaeristä neuvoteltaessa. 

– Omaan luottamusmieheen kannattaa ottaa yh-
teyttä, jotta tämä saa tietoa alan erityispiirteistä. Luot-
tamusmies on avainasemassa paikallisissa neuvotte-
luissa, Korpisaari painottaa. 

JÄRJESTÖISSÄ OMAT HAASTEENSA
Nuorisoalan korkeakoulutetuista asiantuntijoista
merkittävä osa työskentelee järjestösektorilla. Järjes-
töissä haasteena on joko työehtosopimusten eli tes-
sien puuttuminen kokonaan tai sitten se, että sopi-
mus on tehty muiden kuin akavalaisten nimissä.      

– Ongelmana on, että muiden kuin akavalaisten
neuvottelemat sopimukset eivät useinkaan ota huo-
mioon asiantuntijatyön erityisvaatimuksia. Tavoittee-
namme järjestöalalla onkin päästä tavalla tai toisella
sopimaan työehdoista, Akavan Erityisalojen järjestö-
sektorin edunvalvonnasta vastaava asiamies Riikka
Sipilä kertoo.  

Jäsenen oma aktiivisuus korostuu työpaikassa,
jossa ei noudateta mitään työehtosopimusta.  Tällöin
kannattaa yrittää itse vaikuttaa omaan palkkaansa
ja työehtoihin jo henkilökohtaista työsopimusta sol-
mittaessa. Tukea saa esimerkiksi Nuoriso- ja Liikun-
ta-alan asiantuntijat ry:n tuoreesta yhteisöpedago-
geille annetusta palkkasuosituksesta.

– Jos asiat kuitenkin menevät vinoon ja ongel-
mia ilmenee, yhteydenotto liiton asiamieheen tai la-
kimieheen kannattaa, Riikka Sipilä sanoo. •

PAREMPAA PALKKAA JA

VAKAUTTA TYÖEHTOIHIN
Nuorisoalan asiantuntijoiden työehdoissa on vielä
paljon parannettavaa.  Koulutuksen kehittyminen ei
ole näkynyt alan  palkkauksessa.

EDUNVALVONTA

ANNA JOUTSENNIEMI
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– Nuorisoalan järjestöissä tehdään vaa-
tivaa asiantuntijatyötä. Sen pitää nä-
kyä myös palkassa, järjestöalasta vas-
taava asiamies Riikka Sipilä sanoo.  

– Nuorisotyön asiantuntijoiden kan-
nattaa nostaa esille työnsä vaikutta-
vuus. Tulokset näkyvät välillisesti
nuorten ja koko yhteisön hyvinvoinnin
lisääntymisenä, kuntasektorin asia-
mies Jaakko Korpisaari muistuttaa.
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PALVELUN PERUSTEHTÄVÄ
Kunnissa ja järjestöissä tehtävän nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja  it se näis -
tymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuor-
ten kasvu- ja elinoloja. 

Nuorisotyötä ja -politiikkaa Suomessa ohjaavat nuorisolaki (/) ja lakisääteinen  lapsi- ja
nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, jonka valtioneuvosto hyväksyy neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Nykyinen ohjelma ulottuu vuoteen 11. Ohjelma sisältää tavoitteet alle - vuotiaiden kasvu- ja
elinolojen parantamiseksi. 

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää  myös  mahdollisuus osallistua paikallista ja alueel-
lista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn.  Lain mukaan nuoria on kuultava
heitä koskevissa asioissa. Suomi on myös sitoutunut noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien
 sopimusta, jonka mukaan lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koske-
vissa asioissa. 

PALVELUN HYÖDYT KANSALAISILLE JA YHTEISKUNNALLE
Nuorisotyö on investointi tulevaisuuteen. Nuorisopalvelut parantavat nuorten elinoloja ja tukevat
nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi. Työssä korostuvat varhainen puuttuminen sekä kas-
vatuksellisuus. Ohjauksellisella nuorisotoiminnalla ehkäistään syrjäytymistä ja lasten sekä nuor-
ten ajautumista sosiaalipalveluiden piiriin. 

AJAN HENKI
Nuorisotyön palvelut eivät ole kenenkään subjektiivinen oikeus. Vaarana laman aikana onkin,
että nämä ns. ei-pakolliset palvelut ajetaan alas, jolloin syntyvän vajeen täyttämiseen menee
vuosia. Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen sekä kaikki nuorisolain  mukaiset nuori-
sotyön palvelut tulee turvata myös taloudellisesti haastavina aikoina.

KORKEAKOULUTETUT AMMATTILAISET
Nuorisoalan tutkintoja ovat yhteiskuntatieteiden maisteri (nuorisotyön ja nuoriso tutkimuksen
maisteriohjelma), yhteisöpedagogi (AMK) tai sosionomi (AMK). Nimikkeitä ovat esimerkiksi nuo-
riso- ja liikuntatoimentarkastaja, nuoriso- tai liikuntatoimenjohtaja, nuoriso- tai liikuntasihteeri,
nuorisoasiamies, nuorisotyöntekijä tai nuoriso-ohjaaja.  

Nuorisotyö on vaihtelevaa, vaativaa ja korkeakoulutusta edellyttävää kasvatustyötä, johon kuuluu
varsinaisen nuorison ohjaustyön lisäksi usein suunnittelu-, organisointi- ja yhteydenpitotehtäviä. 

AMMATTILAISELLE AMMATTILAISEN PALKKA
Ansiot vaihtelevat alalla huomattavasti työnantajan ja työtehtävien mukaan. 
Työllisyystilanne on kohtuullinen.   

Liian vähän: Nuorisosihteerin keskiansio on  1 euroa/kk =  euroa vähemmän kuin pal-
kansaajilla keskimäärin. Nuoriso-ohjaajan keskiansio on 1 euroa/kk =  euroa vähem-
män kuin palkansaajilla keskimäärin. *) 

NUOR I SOPA LV E LU T  

*) Kokonaiskeskiansio kuntasektorilla ja
sen ero kaikkien palkansaajien keski-

ansioon, joka on   euroa/kk.
Lähde: Kunnallinen työmarkkina -

laitos/Tilastokeskus, lokakuun 
 palkat.
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EETTISET OHJEET NOSTAVAT OMAA  AMMATTI-

IDENTITEETTIÄ JA KERTOVAT MYÖS ULKO PUOLISILLE, 

ETTÄ NUORISO TYÖ EI OLE  MITÄÄN PUUHASTELUA.

V
iime keväänä nuorisoalan sisällä alettiin
eri ryhmissä pohtia, että ala kaipaisi
oman eettiset ohjeistuksensa. Konkreet-
tinen pohja keskustelulle saatiin Minna
Rauaksen Satakunnan ammattikorkea-

kouluun tekemästä lopputyöstä, jossa hän laati
ehdotuksen nuorisoalan eettisiksi ohjeiksi.   

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry ja
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi kokosivat
nuorisoalan toimijoista ryhmän, joka on alkanut
työstää ohjeistusta ehdotuksen pohjalta.

Ryhmä tuo valmisteilla olevan ohjeistuksen
käsittelyyn useisiin alan tilaisuuksiin tämän vuo-
den aikana. Niiden välissä ryhmä kokoaa keskus-
teluissa esille tulleet asiat yhteen.

– Ryhmä ottaa mielellään vastaan ajatuksia
ja ehdotuksia. Eettiset ohjeet ovat meidän kaik-
kien työkalu, siksi jokaisen ääni on tärkeä, eetti-
siä ohjeita työstävän ryhmän puheenjohtaja,
NUOLI ry:n puheenjohtaja Suvi Kuikka sanoo.

Eettiset ohjeet on tarkoitus julkistaa nuoriso-
alan Allianssi-risteilyllä 1, joka on kahden vuo-
den välein järjestettävä suurtapah tuma. 

TÄSSÄ AJASSA
Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki ja monella työ-
paikalla on myös yhdessä sovitut arvot, jotka
määrittävät nuorten kanssa tehtävää työtä. Alan
normisto ja käytänteet juurtuvat nuorisoalan
opiskelijoiden mieliin jo opiskeluaikana. Niinpä
moni saattaa ajatella, ettei erillisiä eettisiä ohjei-
ta ole tarpeen määritellä.     

Suvi Kuikka on toista mieltä. Maailma on
muuttunut monen opiskeluajoista valtavasti, ei-
kä muutokselle ole näkyvissä loppua. Tämän päi-
vän kysymyksiä ei voi peilata eilisen aja tuksiin.

Alan työntekijöillä on myös hyvin erilaiset
taustat, ja he saattavat tulla eri kulttuureista.
 Eettinen ohjeistus voi olla avuksi, kun työstetään
oman yhteisön arvoja, visioita ja toimintatapoja.

– Nuorisoalan ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon myötä ammatillinen puoli on kehit-
tynyt niin paljon, että voimme edellyttää itsel-
tämme myös teoreettisia pohdintoja ja vertailta-
vuutta muihin kasvatusalan ammatteihin. Myös
talouden lainalaisuudet pistävät meidät teke-
mään eettisiä valintoja. 

Eettiset arvot auttavat nuorisoalan työnteki-
jöitä asemoimaan itsensä silloin, kun kunnissa
istutaan pohtimaan lasten ja nuorten asioita yh-
dessä esimerkiksi poliisin ja sosiaalityöntekijöi-
den kanssa. 

– On tärkeä tietää, mitä tahoa itse edustaa
muiden ammattilaisten keskuudessa, joilla saat-
taa olla jo hyvin vahva ammatti-identiteetti. Eet-
tiset ohjeet ovat myös viesti alan ulkopuolelle, et-
tä nuorisotyö on ammattimaista, siihen koulut-
taudutaan, eikä se ole mitään puuhastelua.

HYVÄÄ IHMISTÄ ETSIMÄSSÄ
Nuorisoalan luonteeseen kuuluu, että paikal-
leen ei voi jämähtää. On osattava ennakoida, mi-
hin suuntaan keskustelu kehittyy. Kun toiminta-
ympäristö muuttuu, eettistä ohjeistustakin jou-
dutaan päivittämään.   

Sanamuodot muuttuvat, mutta muutama ai-
he on jossain muodossa mukana todennäköises-
ti aina.

Lasten ja nuorten oikeuksien puolustaminen
ja vahvistaminen on varmasti yksi tärkeimmistä
arvoista. Samoin ympäristökysymykset, niissä
nuoret haastavat meitä jo nyt. 

– Kolmas on nuorisoalan toimijoiden amma-
tillisen osaamisen päivittäminen. Kaiken pohjal-
la on se, millaiset arvot ihminen itse valitsee ol-
lakseen hyvä ammattilainen. Eettiset ohjeet an-
tavat tukea valintojen tekemiseen, siviilityös-
sään Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuk-
sessa verkkopalvelupäällikkönä työskentelevä
Suvi Kuikka sanoo. •

TYÖN ALLA

EETTISET OHJEET

YHTEISÖPEDAGOGEILLE
PALKKASUOSITUS

N uoriso- ja Liikunta-alan
asiantuntijat ry suositus vä-
himmäispalkoista yksityi-

sellä sektorilla toimiville yhtei-
söpedagogeille valmistui huh-
tikuussa 11. Suositus on laa-
dittu yhteisöpedagogien
palkkaneuvottelujen tueksi. 

Suositukselle on tarvet-
ta, sillä palkkauskäytänteet
vaihtelevat suuresti eri
työnantajien kesken. Ansiotasoa
määriteltäessä ei myöskään aina osata tehdä eroa am-
mattitehtävien, asiantuntijatehtävien ja joissakin ta-
pauksissa erityisasiantuntijatehtävien välille. 

Suosituksen tarkoitus on osaltaan edesauttaa eri-
tasoisten työtehtävien hahmottamista sekä palkkauk-
sen ja palkkarakenteen yhdenmukaistamista yksityi-
sellä sektorilla. 

Suosituksen piiriin kuuluvat siirtymäsäännöksen
nojalla myös nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (opisto) tai
nuorisosihteeri (keskiaste) -tutkinnon suorittaneet jär-
jestö- ja nuorisoalan työntekijät. 

Suositus on laadittu ammattijärjestön oman ky-
selyn lisäksi tilastokeskuksen materiaaliin pohjautuen. 

Vuoden *) aikana työmarkkinoilla työsken-
teli erilaisissa työtehtävissä yhteensä  yhteisöpe-
dagogia, joista ammattitehtävissä  henkilöä, asian-
tuntijatehtävissä 1 henkilöä, erityisasiantuntijateh-
tävissä 1 henkilöä ja johtotehtävissä  henkilöä. 

*) Tuorein saatavilla oleva tieto.

LEIRI- JA RETKITYÖHÖN 
OMA SUOSITUKSENSA

K
untasektorin leiri- ja retki-
työaikoja koskeva liittojen
suositus valmistui vuonna

1. Se tehtiin leireillä ja ret-
killä työskentelevien vapaa-ai-
katoimen ja kulttuuritoimen
sihteereiden ja ohjaajien
palkkaneuvottelujen tueksi.
Suositukselle on tarvetta,
sillä Kunnan yleinen virka-
ja työehtosopimus KVTES
ei sisällä tarkentavia määräyksiä
leireillä ja retkillä työskentelyyn. 

Leirisuosituksen ovat laatineet Akavan Erityisalat
ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
 sekä Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry.  

Liittojen suositukset löytyvät netistä,
www.akavanerityis alat.fi ja www.nuoli.info

OHJEITA JA SUOSITUKSIA

LEENA FILPUS



Nuorisoilmiön 
aitiopaikalla

Yhteisöpedagogi Marjo Kolehmainen joutuu 
haastamaan omat kykynsä  päivittäin, 

sillä pienessä Hankasalmen kunnassa 
on käynnistetty kunnian himoinen 

projekti nuorten hyvinvoinnin  
lisäämiseksi.

•
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NUORISOTYÖNTEKIJÄ

TEKSTI:  ANNA-MARIA BALK-VUOHELAINEN
KUVAT: PETRI BLOMQVIST
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ja lehtorit ovat osallistuneet hankkeen kehittämistyöhön.
Kunta on toiminut niin sanottuna oppimislaboratoriona
yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajaopiskelijoille.

– Työnkuvaani kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen nuo-
risotyön tehtävissä sekä hankkeen kehittämistyö. Liikun
ahkeraan työkenttieni Jyväskylän, Hankasalmen ja Ääne-
kosken väliä. Työhön sisältyy suureksi osaksi myös tavalli-
sia toimistohommia, kuten suunnittelua, hakemuksia, ra-
portteja, verkostoyhteistyötä, palavereita ja niin edelleen.
TKI -hankkeiden tuottamia sisältöjä ja caseja pyritään yh-
distämään saumattomasti opetukseen, joten osallistun
myös siihen kampuksella. Teen työtä  sekä kehittäjän että
toimijan roolista,  Marjo Kolehmainen kertoo.

JATKUVAA OPPIMISTA
Marjo Kolehmainen on koulutukseltaan yhteisöpedagogi
(amk) ja hän viimeistelee parhaillaan ammatillisia opettaja-
opintoja Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulus-
sa. Nuorisoalalle hän päätyi siksi, että  ohjaus- ja kasvatus-
työ lasten ja nuorten parissa kiinnosti. Kerho-ohjaus tuli
 tutuksi jo yläaste- ja lukioaikoina.  

– HUMAKista sain hyvän pohjan ammatillisuuteni
 kehittymiselle ja perusteet pedagogiseen, yhteisölliseen ja
yhteiskunnalliseen osaamiseen. Olen tyytyväinen koulu-
tukseeni. HUMAKissa jokaisen opiskelijan opintopolku on
oman näköisensä. Tykkäsin myös työelämälähtöisyydestä
ja useista harjoittelujaksojen mahdollisuuksista, Kolehmai-
nen kehuu opiskelupaikkaansa.

Jokainen työ kuitenkin opettaa tekijäänsä, niinpä ne

KEHITTÄMISTYÖN 
YDINTÄ ON IHMISTEN 

ENNAKKOLUULOJEN 
MURTAMINEN.
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olmekymppinen Marjo Kolehmainen on
omien sanojensa mukaan ”Keski-Suomeen

 positiivisesti juurtunut ja jämähtänyt” ja niinpä
työpaikan löytyminen tutulta alueelta on ollut

 onnenpotku. Kolehmainen asuu Palokassa ja työs-
kentelee Humanistisen ammattikorkeakoulun

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa
(TKI) Jyväskylän osaamiskeskuksessa.

TKI-toiminta on työelämän tarpeista läh-
tevää kehittämistyötä työelämän hyväksi.

– Toimin nuorisotyön koordinaattorina järjestö- ja nuo-
risotyön koulutusalan hankkeessa. Nuorisoilmiö on yhteis-
työprojekti yhdessä Hankasalmen kunnan kanssa, jossa
HUMAK kehittää ja tuottaa kunnallisen nuorisotyön pal-
velut kuntaan. Nyt on menossa kolmevuotisen hankkeen
viimeinen vuosi, kertoo Kolehmainen.

Nuorisoilmiö-hankkeen kautta järjestetään kunnan
nuorisotyön kaikki osa-alueet nuorten osallisuudesta ja
vaikuttamisesta nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen kuten
pienryhmätyöskentelyyn. Nuorisotyöhön kuuluvat niin
harrastustoiminta ja tapahtumat kuin kunnan kolme nuo-
risotilaakin, joissa toteutetaan nuorten osallisuutta omilla
projekteilla ja järjestetään ohjattua toimintaa. Kunnassa
toimii lisäksi nuorten vaikuttajaryhmä Hankasalmen nuo-
risovaltuusto, jonka tavoitteena on nuorten äänen kuulu-
minen päätöksenteossa ja heitä koskevissa asioissa. Yhteis-
työtä tehdään eri  sidosryhmien kanssa.  

Tavoitteena on tuottaa uutta mallia nuorisotyön tekemi -
seen. Äänekosken sekä Jyväskylän kampuksen opiskelijat

K
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oman ammatin parhaat ja vähemmän mukavat puolet pal-
jastuvatkin usein vasta työuran edetessä.

– Työssäni parasta on sen monipuolisuus, työelämäläh-
töisyys ja se, että saan olla ajan hermolla oman alani kehi-
tyksessä. Saan tehdä työtä nuorten kanssa, ohjata ja opettaa
alan opiskelijoita, kehittää nuorisotyöalaa ja sen koulutusta,
 Kolehmainen summaa.

– Ja toisaalta taas ikävintä on, että TKI-toiminnan hen-
kilöstö ei ole useinkaan vakinaista, joten oman työni jat-
kuminen on aina hankkeiden rahoituksesta kiinni, hän
jatkaa.

Kolehmainen onkin kahdeksan vuoden työurallaan
ehtinyt työskennellä kuudessa eri työpaikassa ja samalla
eri työtehtävässä.

Mutta ne työpäivät, millaisia ne ovat?
– Työpäivääni kuuluu monenmoisia ja eritasoisia työ-

tehtäviä. Ohjaan esimerkiksi opiskelijoita nuorisotyössä,
joten osa työstäni on iltatyötä. Teen itse myös jonkin ver-
ran nuorisotyötä opiskelijoiden kanssa. Koen tärkeänä ol-
la myös itse kiinteässä kosketuksessa kenttään.

Marjo Kolehmaisen mielestä työn parasta antia on jat-
kuva uuden oppiminen. Omat kykynsä ja joustavuutensa
joutuu haastamaan päivittäin. 

– Samalla se on raskainta, joskus jopa vaikeaa, hän
 myöntää.

Vaikeaa on myös välillä osoittaa nuorisotyön merkitys-
tä ja tärkeyttä. Rahassa mittaaminen ei onnistu eikä raha
muutenkaan kerro aina koko totuutta. 

–  Kehittämistyön ydintä on ihmisten ennakkoluulojen
murtaminen. Ajattelu on saatava muuttumaan, mikä  jos-
kus tuottaa iloa ja joskus harmaita hiuksia, Kolehmainen
hymyilee. •

Koen tärkeäksi olla itse kiinteässä
kosketuksessa kenttään, sanoo Marjo
Kolehmainen.



Walkersit
NUORISOTYÖNTEKIJÄ

TEKSTI:  LEENA FILPUS  
KUVA: VEIKKO SOMERPURO

Johtavan Walkers-toimintavastaavan Mauri Mujusen työ -
aika kuluu hallinnollisissa tehtävissä. Lisäksi hän työsken-
telee edelleen yhden yön kuukaudessa Walkers-talolla,   jot-
ta tuntuma kenttään säilyisi.
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WALKERSISSA AIKUINEN NÄKEE JA NUORI TULEE 
NÄHDYKSI. YHTEISINÄ KOKOONTUMISPAIKKOINA VOI OLLA

AUTOKOULU, KAHVILA, BUSSI TAI KAUPPA KESKUS. 
JOKAINEN  SEUTU LUO WALKERSINSA ITSE.

•

– NUORTEN KANSSA RENNOSTI JA VAKAVASTI

M
ikä on paras palkinto, minkä
nuorisoalan työntekijä voi saa-
da? Se, kun nuori ryhtyy aikuis-
tuttuaan yhteistyökumppaniksi
entiselle nuorisotalolleen tai
nuorten kanssa toimineelle jär-
jestölle. Silloin nuorisotyö on
ollut merkityksellistä.

Mauri Mujusen kohdalle
tällaisia palkintoja on osunut useampia. Johtava Walkers-
toimintavastaava on ollut mukana Aseman Lapset ry:n
Walkers-toiminnassa lähes alusta lukien, 16 vuotta.

Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty
ennaltaehkäisevän nuorisotyön muoto, joka perustuu
 vapaaehtoistoimintaan. Nuorisoalan koulutuksen saanei-
den ammattilaisten rinnalla työskentelee vapaaehtoisina
 tavallisia aikuisia, nuoruuden veteraaneja, jotka ovat jo sel-
vinneet nuoruudestaan. 

Walkersin näkökulma nuorisotyöhön on käänteinen.
Toimintaa ei ole olemassa ilman vapaaehtoisia aikuisia. 

– Me nuorisoalan ammattilaiset tarjoamme valmiiksi
mietityn toimintamuodon ja koulutamme vapaaehtoiset
työskentelemään yhdessä nuorten kanssa. Vapaaehtoiset
ovat aikuisia, jotka edustavat nuorille jotain muuta kuin
 lähiomaisia, viranomaisia tai nuorisoalan ammattilaisia.
Parhaassa tapauksessa he ovat nuoren rinnallakulkijoita,
sosiaalipedagogiikkaan erikoistunut yhteiskuntatieteiden
maisteri Mauri Mujunen sanoo. 

Mujusen kokemusten mukaan monet Walkers-vapaaehtoi-
siksi hakeutuneet ovat kohtaamisessa luonnonlahjakkuuk-
sia. He saavat kontaktin nuoriin jopa paremmin kuin am-
mattilaiset.

– Nuorille on iso yllätys, että joku aikuinen haluaa ihan
vapaaehtoisesti viettää perjantai-illan ja yön selvin päin
heidän kanssaan. Vapaaehtoiset ovat myös nuorisoalan am-
mattilaisen kannalta parhaita mahdollisia työkavereita. He
ovat mukana täydestä sydämestä, tulevat omasta halustaan,
omalla ajallaan ja persoonallaan tekemään töitä nuorten
kanssa. 

ETSIVÄSTÄ LÖYTÄVÄÄN
Walkers-toiminnan sydän on kahvila, johon nuoret voivat
kokoontua iltaisin ja viikonloppuisin myös öisin. Walkers-
kahviloita on 13 eri puolilla maata. Kaikissa toimintaidea
on samanlainen, matala kynnys sinne, missä nuoret muu-
tenkin liikkuvat.  

Nuoret saavat tulla Walkers-nuorisokahviloihin ja
 Helsingissä Walkers-bussiin juuri sellaisina kuin ovat. Siitä
ei välttämättä olla kiinnostuneita, onko nuori esimerkiksi
päihteiden käyttäjä, anorektikko tai vaikka rötöstelijä. Hu-
malassakin saa tulla, kunhan noudattaa sääntöjä.

– Häiriökäyttäytyminen tai päihteiden käyttö ei ole var-
sinainen ongelma. Ne ovat usein oire vuorovaikutuksen on-
gelmista, keino tulla nähdyksi. Väkivalta on pelottavin
muoto tehdä itsensä näkyväksi. Me koetamme auttaa nuo-
ria tulemaan nähdyksi omana itsenään.
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Valtaosalla nuorista menee todella hienosti, mutta joukos-
sa on isostikin oireilevia. Nuorten tavoittamiseksi ei Muju-
sen mielestä tarvita poppakonsteja. Etsivästä nuorisotyöstä
puhutaan paljon, sen rinnalle hän nostaa löytävän nuoriso-
työn.

Mujusen mukaan nuoria eri tarvitse lähteä erikseen et-
simään mistään. 

– Me olemme jalkautuneet heidän pariinsa ja tiedämme
missä he liikkuvat, tai saamme ainakin selville verkosto-
jemme kautta. 

Nuorisotyöntekijä kiertää vaikkapa Kampissa kauppa-
keskuksen oman vartijan kanssa. Nuorista tutun aikuisen
läsnäolo tuntuu hyvältä. Järjestyshäiriöt ovat vähentyneet.
Idea yhteistyöstä tuli Walkersin puolelta ja yhteistyön on

tehnyt helpoksi kauppakeskuksen nuori kiinteistöpäällikkö,
entinen Walkers-nuori itsekin.

AITOA YHTEISTYÖTÄ
Mujunen kaipaa nuorisotyöhön lisää uudenlaisia, positiivisia
ennaltaehkäiseviä lähestymistapoja. Hyvä esimerkki on vaik-
kapa katusovittelu, jossa reagoidaan ongelmiin jo ennen kuin
mitään isompaa ehtii tapahtua. 

Riita- ja rikosasioiden sovittelu on käytännössä hieno
järjestelmä, mutta sovitteluun saattaa joutua odottelemaan
jopa vuoden. Se on nuoren perspektiivistä katsottuna liian
pitkä aika.

– Nuorisotyön resurssit ovat niin rajalliset, että toiminta -
verkostojen kehittämisessä pitää oikeasti olla luova, ja kehit-

•
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– Oma asenne ratkaisee, miten nuoriin
saa kontaktia, Walkers-toimintavastaava
Jari Miettinen (vas.), Mauri Mujunen ja
nuoriso-ohjaajaksi opiskeleva Pauli
 Hamarila sanovat.

tää yhteistyökuvioita ennakkoluulottomasti.Mallia voi ot-
taa esimerkiksi Oulun Walkers-kohtaamispaikasta, joka ko-
koontuu paikallisen autokoulun tiloissa. Siuntiossa kirjas-
ton tiloissa syksyllä avautuvaan Walkers-kahvilaan on kut-
suttu mukaan alusta pitäen koko kunta ja sen verkosto. 

ARVOSTUS LÄHTEE ITSESTÄ
Asenteissa on muuttamisen varaa myös alan sisällä. Mauri
Mujusen mielestä nuorisoalan ammattilaisen on syytä vil-
kaista välillä peiliin.

– Toisinaan nuorisotyöntekijät ja nuorisoalan toimijat
ovat aika paljon asiakaskuntansa kaltaisia. Heillä ei ole vält-
tämättä edes halua kasvaa. Nuorekas saa toki olla, mutta täs-
sä ajassa täytyy pysyä kiinni myös ammatillisesti.

Ammattimaisuus, oman ammatin arvostus on sitäkin,
että jaksaa kouluttautua ja pysyä sitä kautta ajan hermolla.

– Kun koulutus on kohdallaan, pystyy myös helpommin
siirtymään alan sisällä erilaisiin tehtäviin. Silloin leipäänty-
misen vaara on pienempi. Aito ammattiylpeys antaa kanttia
pitää puolensa palkkaneuvotteluissakin. •

Lisätietoja www.asemanlapset.fi ja www.walkers.fi



ASIAKKAAN SILMIN

TEKSTI:  LEENA FILPUS  
KUVA: VEIKKO SOMERPURO

TIUHTI  HARJU –

Nuorena 
nuorten
joukossa

Tiuhti Harju on suorittanut Walkersin nuorten vapaaeh-
toiskoulutuksen. Walkers-talolla tulee käytyä muutenkin
vähintään kerran viikossa. 
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lisäksi perehdyttiin käytännössä Walkersin toimintaan,
asiakaspalveluun ja kahvilan kassatyöskentelyyn. Vapaaeh-
toistyötä harjoiteltiin aikuisten rinnalla kahvilan aukioloai-
koina.

Yksi parhaita hetkiä koulutuksessa oli se, kun pääsi itse
tekemään nuorille suunnattua tapahtumaa. 

– Meidän tapahtumamme oli kulttuuriareena Gloriassa
järjestetty Winter Night Fever -musiikkitapahtuma. Minä
esimerkiksi hoidin narikkaa koko illan.

Tiuhti Harju sai nuorten vapaaehtoiskoulutuksen suori-
tettua helmikuussa. Aikuiset vapaaehtoiset ja nuorisoalan
ammattilaiset ovat ottaneet nuoret kollegat hyvin vastaan.

– On ollut hienoa päästä tutustumaan aikuisiinkin pa-
remmin. Meidän nuorten vapaaehtoisten tehtävänä on pi-
tää huoli esimerkiksi siitä, ettei kukaan nuori jää porukoi-
den ulkopuolelle.

KUUNTELIJAA KAIVATAAN
Vapaaehtoiskoulutus oli niin innostavaa, että Tiuhti Harju
pisti jopa yhteishaussa paperit vetämään medialukion lisäk-
si myös Kanneljärven Opistoon Nuoriso- ja vapaa-ajanoh-
jauksen linjalle.

– Pidän äikäntunneista, lukemisesta ja
kirjoittamisesta. Toisaalta yhteiskun-
nalliset aineet, historia ja yhteiskunta-
oppi kiinnostavat. Toivon päätyväni
alalle, jossa voin auttaa jollain tavoin
nuoria. Minulla ovat kotiasiat kunnos-

sa, mutta monelta nuorelta puuttuu aikuinen, jonka kanssa
puhua asioista. 

Minkälainen on sitten hyvä nuorisotyöntekijä?
– Sellainen, joka osaa kuunnella, mutta ei katso alaspäin.

Hyvä nuorisotyöntekijä ei pistä nuoria samaan nippuun,
vaan näkee meidät yksilöinä. Pitää osata nähdä paikkoja
rikkovankin nuoren kuoren taakse ja auttaa purkamaan pa-
haa oloa puhumalla. Olla ihmisenä ihmiselle. Tällaisia aina-
kin Walkersin nuorisotyöntekijät ja vapaaehtoiset aikuiset
ovat. •

Hyvä nuorisotyöntekijä on ihmisenä ihmiselle.

T
iuhti Harjun, 15, mielestä Walkers-talos-
sa on parasta on tunnelma.

– Tänne kaikki ovat tervetulleita, eikä
ketään katsota kieroon. Aikuiset pitävät
huolen, että yhteisistä säännöistä pide-
tään kiinni, eikä kukaan riehu. Muuten
täällä voi olla vapaasti. Tavallisilla nuori-
sotaloilla tunnelma on tiukempi, eikä saa

olla samalla tavalla oma itsensä, Meilahden yläasteen ysi-
luokkalainen sanoo.

Harjun mukaan vähintään puolet Walkersin fiiliksestä
tulee aikuisten, vapaaehtoisten ja nuorisoalan ammattilais-
ten asenteesta.

– Nuorisotyöntekijät ja vapaaehtoiset tulevat juttele-
maan, kysyvät kuulumisia, mutta eivät silti tuppaa seuraan
tai utele. Se tuntuu mukavalta.

KAHVILLE KAVERIN KANSSA
Tiuhti Harju on käynyt Walkers-talolla Helsingin Kampissa
sen avaamisesta lähtien syksystä 2009. Ensin hänet houkut-
teli paikalle kaveri, nyt hän vetää itse koulukavereitaan mu-
kaan. Ydinkeskustassa tulee muutenkin liikuttua, joten Wal-
kers-kahvilaan on mukava pistäytyä.

– Täällä tulee käytyä ainakin ker-
ran, pari viikossa, ja etenkin perjantai-
iltaisin. Saa olla huonolla ilmalla sisäl-
lä, juoda kahvia ja jutella kavereiden
kanssa. Eikä haittaa, vaikka paikalla ei
olisikaan entuudestaan tuttuja. Yksin ei tarvitse olla, siitä pi-
tävät aikuisetkin huolen. Ja uusiin ihmisiin tutustuu, kun al-
kaa vaikka pelata jotain peliä yhdessä.

KÄVIJÄSTÄ VAPAAEHTOISEKSI
Myös Walkers-talon aikuiset ovat pistäneet aktiivin nuoren
naisen merkille. Kun Walkersia pyörittävä Aseman Lapset
ry alkoi kehittää vapaaehtoiskoulutusta 16–17-vuotiaille
nuorille, Tiuhti Harjua pyydettiin pilottiryhmään mukaan. 

Vuoden 2010 lopussa alkaneessa koulutuksessa teorian

PUOLET WALKERS-FIILIKSESTÄ 

TULEE AIKUISTEN  ASENTEESTA.
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Akavan Erityisalat ry
Edunvalvonta 

Kari Eskola
Edunvalvonnan päällikkö, lakimies
puh. 1  
Liiton edunvalvonnan yhteensovittaminen, 
yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta

Tuire Torvela
Lakimies
puh. 1  
Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta, 
ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät sekä
perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta

Minna Hälikkä
Lakimies
puh. 1  
Yksityissektorin työsuhdeneuvonta

Harri Ikonen
Lakimies
puh. 1  
Kunta-, valtio- ja yliopistosektorin 
virka- ja työsuhdeneuvonta

Maarit Leppänen
Lakimies
puh. 1  
Kunta-, valtio- ja yliopistosektorin 
virka- ja työsuhdeneuvonta

Kalevi Juntunen
Asiamies
puh. 1  1
Valtiosektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta

Jaakko Korpisaari
Asiamies
puh. 1  
Kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta

Riikka Sipilä
Työmarkkina-asiamies
puh. 1  
Yksityissektorin edunvalvonta, 
taustaryhmä- ja yritys yhdistystoiminta YTN:ssä

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi

Jäsenyysasiat: jasensihteerit@akavanerityisalat.fi
puh. 1  

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
Petteri Piirainen
Järjestösihteeri
puh.  1 1
petteri.piirainen@nuoli.info
www.nuoli.info

LISÄTIETOJA


