Tietoa, tukea, tekemistä
Nuorisotyötä Oulussa

Oulun kaupungin nuorisotyön perussuunnitelma – NUPS

Nuorisopalveluiden tehtävänä
on edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteumista. Niiden toteutumiseksi
vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia,
tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisöllisyyttään sekä niihin
liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.
Nuorisopalvelut tukee myös lasten ja nuorten harrastamista, edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan.
Toiminnan lähtökohtana on tukea kasvua ekososiaaliseen sivistykseen, joka
edistää ihmisarvon ja ympäristön kunnioittamista sekä loukkaamattomuutta.
Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyön perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan nuorisotyön tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot.
Nuorisopalveluja toteutetaan Oulussa sekä alueellisesti että keskitettyinä
palveluina.

Nuorisotyön perustana olevat arvot
•
•
•
•
•

vastuullisuuteen kasvattaminen (vastuu
itsestä, lähimmäisistä, ympäristöstä)
heikommassa asemassa olevien tukeminen
aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden
vahvistaminen
uusien tietojen, taitojen ja asenteiden
oppimiseen rohkaiseminen

Tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa
vastuullisia omasta elämästään, toisista ja
ympäristöstä huolehtivia kansalaisia, joilla
on terveet elämäntavat sekä mahdollisuus
ja kykyä osallistua sekä vaikuttaa omiin ja
yhteiskunnallisiin asioihin.

Nuorisotyön työmuodot

Yhteiskunnallinen
nuorisotyö

Yhteisöllinen
nuorisotyö

Yhteisöllinen nuorisotyö
on ryhmien kanssa tehtävää suunnitelmallista
kasvatus- ja ohjaustyötä,
jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita sekä huomioida ryhmän ja yksilön
tarpeet. Työtä tehdään
pääsääntöisesti lasten ja
nuorten vapaa-aikana.

Yksilöllinen
nuorisotyö

Yksilöllinen nuorisotyö
on kohdennettua ja suunnitelmallista kasvatus-,
ohjaus- ja neuvontatyötä, jonka tavoitteena on
tukea lasten ja nuorten
yksilöllistä kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. Toiminnalla vastataan
myös nuorten tiedontarpeeseen.

Yhteiskunnallinen
nuorisotyö on hallinnollisella tasolla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on
parantaa lasten ja nuorten
asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Työmuotoihin kuuluu palvelujen resursoiminen ja
arvioiminen, tiedon kerääminen ja välittäminen
päätöksenteon
tueksi
sekä toimiminen paikallisissa ja valtakunnallisissa
verkostoissa.

Yhteiskunnallinen
nuorisotyö
Hallinnollinen työ
Nuorisopolitiikan koordinointi, nuorisotyön palvelujen resursoiminen, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja
arvioiminen sekä tietojen kerääminen ja
välittäminen lapsia ja nuoria koskevien
päätösten tueksi paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Yksilöllinen nuorisotyö
Monialainen nuorisotyö
Yksilö- ja työpariohjaus, verkostoyhteistyö, ryhmien kanssa tehtävä työ, sähköiset palvelut ja erilaiset tapahtumat.
Nuorten suunnitelmallinen
tukeminen
Nuorisotyö koulussa, pienryhmät ja
kasvatukselliset keskustelut.

Edustuksellinen osallisuus
Oulun nuorten edustajiston (ONE) ja
alueellisten osallisuusryhmien toiminta.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Tiedon tarjoaminen nuorille erilaisissa
elämäntilanteissa sekä tiedon hankinta
ja luokittelu.

Yhteisöllinen nuorisotyö

Nuorten työpajatoiminta
Työ-, yksilö- ja työelämävalmennus,
palveluohjaus, ryhmävalmennus sekä
koulutukset ja kurssit.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuslain mukainen koululaisten
iltapäivätoiminta, kehitysvammaisten
lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä
loma-aikojen kokopäivätoiminta.
Aluenuorisotyö
Avoin nuorisotilatoiminta, ohjatutzz toiminnot, nuorten ryhmät, jalkautuva työ ja
erilaiset alueelliset yhteistyömuodot.
Kulttuurinen nuorisotyö
Nuorten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mahdollistaminen sekä nuorten
omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen.

Yhdenvertaisuutta edistävä
nuorisotyö
Nuorten identiteetin ja osallisuuden
sekä ystävyyssuhteiden ja joukkoon
kuulumisen vahvistaminen, tiedon
tuottaminen heikommassa asemassa
olevien nuorten elämäntilanteista ja
yhdenvertaisuuskoulutusten järjestäminen.

Lue lisää Oulun kaupungin
nuorisotyön muodoista ja menetelmistä:
https://www.ouka.fi/oulu/
nuoret/nuorisotyo-oulussa

