Nuorten ajanvietto muuttuu, pysyykö nuorisotyö mukana?
Nuorten ajanvietto kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa
näyttää viime vuosina lisääntyneen. Nuorisotyön näkökulmasta siinä on paljon
hyvää, että nuorten ajanvietto on näkyvillä.
Ajanvietto saattaa kuitenkin aiheuttaa aikuisia ärsyttäviä lieveilmiöitä, kuten
kulkuväylien tukkimista, roskaamista ja ilkivaltaa. Nuorten seuraan voi myös
hakeutua aikuisia, joiden tarkoitusperät vaihtelevat.
”Järjestömme toimintatapaan kuuluu toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja
työn suuntaaminen havaittujen tarpeiden mukaan”, Aseman Lapset ry:n
toiminnanjohtaja Christian Wentzel kertoo.
Nyt tarvetta näyttää olevan sille, että nuorisotyötä viedään perinteisten
nuorisotilojen ulkopuolelle. Luotettavien aikuisten läsnäolo rauhoittaa nuorten
olemista ja tuo heidän ajanviettoonsa turvaa. Aseman Lapset ry:n kehitttämässä
löytävässä nuorisotyössä pyritään aktivoimaan kasvatusalan ammattilaisia
jalkautumaan julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin.
Nuorten vapaa-ajanympäristöihin menemällä pystytään luomaan kontakti myös
sellaisiin nuoriin, jotka eivät käytä muita heille suunnattuja palveluja.
Kaupunkialueilla jalkautuva työ on oiva menetelmä tähän. Pitkien välimatkojen hajaasutusalueilla pyörien päällä kulkeva kohtaamispaikka taas saattaa olla
tarkoituksenmukaisempi menetelmä. Liikkuva nuorisotila on muuntautumiskykyinen
työväline, jonka avulla saadaan suhteellisen pienillä resursseilla vietyä
nuorisotyöllistä osaamista sinne, missä sitä tarvitaan.
Kasvatusalan osaamiselle on kysyntää
Aseman Lapset ry:n toimintaideologiaan kuuluu vahvasti moniammatillinen
yhteistyö. Sen avulla pyritään lisäämään nuoria koskettavan tiedon kulkua yli
organisaatiorajojen, yhdistämään osaamista sekä tuomaan kasvatuksellisia keinoja
laajempaan käyttöön. Esimerkiksi arjessaan jatkuvasti nuoria kohtaava
järjestyksenvalvoja ei aina tule ajatelleeksi, miten suuri merkitys kohtaamisen tavalla

on. Nuorisotyöntekijältä voi saada vinkkejä, joiden avulla vuorovaikutus nuorten
kanssa sujuu jatkossa mukavammin.
Järjestyksenvalvojat joutuvat tekemisiin myös hölmöilevien nuorten kanssa.
Kauppakeskuksen seinään voi ilmestyä töhry tai kaupasta lähteä tavaraa ohi kassan.
Tällöin voidaan harkita katusovittelua. Katusovittelussa nuori saa mahdollisuuden
esimerkiksi näpistyksen tai ilkivallan nopeatahtiseen sovitteluun kasvatusalan
ammattilaisten tuella. Lähtökohtana on, että nuorelle tarjotaan mahdollisuus teon
hyvittämiseen.
“Kun nuori saa mahdollisuuden korjata virheensä esimerkiksi työskentelemällä
sovitun ajan kauppakeskuksessa, ulottuvat vaikutukset pidemmälle kuin tilanteessa,
jossa vanhemmat vain korvaavat aiheutetun vahingon”, Wentzel selventää.
Aseman Lapset ry on mukana näiden teemojen tiimoilta Nuori 2017-päivien
ohjelmassa maanantaina 27.3.2017. Klo 14.00–15.15 tilassa Riffi paneudutaan
liikkuvien nuorisotilojen mahdollisuuksiin. Klo 15.30–17.00 tilassa Duetto 1
puolestaan pureudutaan löytävään nuorisotyöhön sekä katusovitteluun.
Meidät löydät myös messuosasto C7:stä sekä Tampere-talon pihaan parkkeeratuista
liikkuvista kohtaamispaikoista, Walkers-bussista ja -autosta koko tapahtuman ajan.
Tervetuloa keskustelemaan työntekijöidemme kanssa nuorisotyön tekemisestä
perinteisten nuorisotilojen ulkopuolella!
Lisätietoja: Christian Wentzel, p. 040 900 4889, christian.wentzel@asemanlapset.fi

