
Harjavallan nuorisotyö 

Nuorisotyö 

 Pääasiallinen kohderyhmä on 13-17 –vuotiaat nuoret 

 Nuorten ohjaus- ja kasvatustyö nuorten vapaa-ajalla 

 Työmuotoja: nuorisotilatyö, kouluyhteistyö, kerhot ja leirit, nuorten tieto- ja neuvontatyö 

(nuokka.fi), retket, tapahtumat, kansainvälinen nuorisotyö yms. 

 Nuorten vaikuttamistyö nuorisovaltuuston kautta 

 Moniammatillinen yhteistyö ja markkinointi- ja viestintätyö 

 

Etsivä nuorisotyö 

 Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän 

ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.  

 Keskeistä on nuoren rinnalla kulkeminen tukien nuoren elämänhallintaa.  

 Omin jaloin –keskustelut nuorille liittyen päihdekokeiluihin ja näpistyksiin. Omin jaloin on 

varhaisen puuttumisen työmenetelmä. 

 Nuoren kasvaminen aikuisuuteen, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja yksilölliset tarpeet 

ohjaavat rakentamaan nuoren ympärille moniammatillisia tukimuotoja nuorilähtöisesti.  

 Etsivä nuorisotyö on maksutonta, nuorelle vapaaehtoista palvelua.  

 

Nuorisotyön vuosisuunnitelma 2019 

Tammikuu 

• 10.12.2018-9.1.2020 EVS-vapaaehtoisprojekti: kaksi vapaaehtoistyöntekijää Euroopasta 

vapaa-aikatoimen työtehtäviin 11 kk 

• Nuvan toiminta ja kokoukset jatkuvat kesälomaan asti 

• Nuokkari aukeaa joululoman jälkeen 7.1.2019 ja jatkaa toimintaansa 29.5.2019 asti 

(kesätauko) 

Helmikuu 

• Työntekijät vaihtuvat  

• Yhteishaku alkaa: nuorten haku 2. asteen koulutuksiin  

• 9.lk opo-tunnit etsivän kanssa 

• Toiminnallinen vanhempainilta yhteistyössä koulun kanssa 



• Talvilomaviikolla lomaohjelmaa 

• Kesätyöseteli hakemuskausi alkaa 

• Etsivän nuorisotyön ohjausryhmä ja Harjavallan lasten ja nuorten palveluverkoston palaveri 

(2xvuosi) 

• Oppisopimusopiskelijan sopimus päättyy 28.2.2019 

Maaliskuu 

• Nuokkarin seinämaalauskilpailu alkaa (Harjavalta 150v.) 

• Terveys- ja hyvinvointipäivä yläkoululla (paikallinen yhteistyö) 

• Kesäleirivalmistelut aloitetaan ja työntekijöiden rekry 

• Kesätyöhakemuksia nuorille eri paikkoihin, ammatteihin valmistuvat nuoret töihin tai 

muihin toimenpiteisiin 

Huhtikuu 

• Kesäleiriläisten haku ja leiriohjaajien valinta 

• Satakunnan etsivien palaverit yhteistyössä AVI:n kanssa (5-6 x/vuosi) 

• Etsivien esimiesverkosto kokoontuu (1xvuosi) 

• Satakunnan nuorisotyön kokoontuminen 

Toukokuu 

• Infokirjeet kesäleiriläisille 

• Nuokkarin kesätauko alkaa 29.5.2019 

• Nuokkarin seinämaalauskilpailun äänestys 

• 7.-luokkien tutustumispäivä 

• 9.-luokkien juhlapäivä 

Kesäkuu 

• Koulut loppuu 1.6.2019 katupäivystys 

• Kesäleirit Koivurannassa vko 23 

• Kaupungin 150 v kesäjuhla 15.6.2019 Nuorisovaltuusto mukana järjestelyssä 

• Nuokkarin seinämaalauksen toteutus kesä-heinäkuu 

Heinäkuu 

• Karmarock katupäivystys 27.7.2019 

• EVS –vapaaehtoisten loma 



Elokuu 

• Nuorisovaltuuston uusi kausi alkaa, uusien jäsenten rekry 

• Nuokkari aukeaa kesätauon jälkeen 

• 7.-lk ryhmäytykset 

• Nuorisotyön esittelyt uusille 7.-luokkalaisille 

• 2. Asteen oppilaitokset alkavat ja opiskelijoiden meno/paluu kouluun 

Syyskuu 

• Lounais-Suomen nuorisotyön päivät 

• Nuva-leiri Koivurannassa nuorisovaltuustoon valituille 

• Etsivän nuorisotyön alueelliset kehittämispäivät 

Lokakuu 

• Kesätyöseteleiden tarkistus 

• Syyslomaviikon lomaohjelma 

• Kutsunnat varusmiespalveluun astuville 

Marraskuu 

• EVS-vapaaehtoistyöntekijöiden arviointi ja kotiutuksen valmistelu 

• Ammatillisten oppilaitosten hyvinvointipäivät 

• Vuosisuunnitelman teko 

• Harjavallan perhepäivä, jossa nuorisovaltuusto mukana 

• Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen hakuaika ja selvitys edellisen vuoden toiminnasta 

Joulukuu 

• EVS-vapaaehtoistyöntekijät kotiutuvat 

• EVS –loppuraportin tekeminen 

• Nuokkarin joulutauko koulujen lomien ajaksi 

 

 

 

 


