Nuorisopalvelujen tarina
NUORI ESPOO - Espoo nuorille
Nuorisopalvelut on nuoria varten. Kuuntelemme nuoria ja mietimme yhdessä, miten
voimme toteuttaa parempia, innostavampia ja vetovoimaisempia vapaaajanviettomahdollisuuksia yhdessä nuorten itsensä ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Jokainen nuori on meille tärkeä kumppani.
Kivaa tekemistä nuorille
Nuorisotoimintaa toteutetaan nuorten kanssa vapaa-aikana, päihteettömästi ja turvallisesti,
vastapainona arjen velvollisuuksille. Luomme mahdollisuuksia harrastaa, viettää vapaaaikaa ja kokea elämyksiä. Reagoimme nopeasti nuorten elämässä ja
toimintaympäristöissä tapahtuviin muutoksiin - tiedostamme, että kiva tekeminen muuttaa
muotoaan.
Kannustamme nuoria oma-aloitteisuuteen ja yritteliäisyyteen. Annamme mahdollisuuden
osallistua ja kehittää palvelujamme sekä elinympäristöä. Haluamme, että espoolainen
nuori voi vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Espoossa nuori osallistuu myös
päätöksentekoon.
Tarjoamme nuorille nykyaikaiset puitteet, jotka vastaavat nuorten elämää ajassa.
Tietotekniset valmiudet, välineet ja varusteet sekä muut olosuhteemme ovat ajanmukaiset.
Kohdennamme palvelumme erityisesti nuorille, joilla ei vielä ole harrastuksia.
Yhdessä kavereiden kanssa
Kavereiden kanssa harrastaminen ja vapaa-ajan viettäminen luo iloa ja synnyttää
hyvänolon tunnetta. Varmistamme, ettei ketään kiusata tai jätetä porukan ulkopuolelle.
Moninaisuus on vahvuutemme. Kehitämme nuorille mahdollisuuksia toimia
vertaisohjaajina toisille nuorille. Kavereiden kanssa yhdessä tekemällä nuori oppii, saa
ystäviä ja elämänhallinnan taitoja.

Aikuisen läsnäolo arjessa
Osaavat, luovat ja uusia ratkaisuja etsivät nuorisoalan ammattilaisemme kulkevat nuorten
rinnalla jakaen elämän iloja ja suruja. Kohtaamme nuoren yksilönä, osana yhteisöä.
Toimimme mahdollistajina nuorten ideoiden ja aloitteiden toteuttamiselle ja tuotamme
erilaisia harrastus- ja ryhmätoimintoja. Ohjaamme tukea tarvitsevia nuoria muiden
palvelujen piiriin rinnalla kulkien. Kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat toimintamme ydin.
Kehitämme nuorisopalveluja kaikissa viidessä kaupunkikeskuksessa. Etsimme uusia
tapoja ja paikkoja kohdata nuori hänen omassa arkiympäristössään - koulussa,
nuorisotilalla, kirjastossa tai vaikkapa ostoskeskuksessa. Kannamme yhteiskuntavastuuta
osallistumalla Nuorisotakuun edellyttämiin talkoisiin. Yhteistyö perheiden,
nuorisojärjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa on meille tärkeää. Innovoimme
yhdessä ja uskallamme rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja nuorten hyväksi. Tuemme
nuorisojärjestöjen ja vapaaehtoisten tekemää työtä, haluamme olla edelläkävijöitä.
Rohkeasti kohti tulevaa
Kehitämme lähipalvelujen tueksi tulevaisuudessa laajemmalta alueelta nuoria kokoavaa
Nuorten areena -toimintaa. Nuorten areenat mahdollistavat monipuolisten
harrastemahdollisuuksien sekä nuorille suunnattujen tukipalvelujen tarjoamisen
kynnyksettömästi samassa paikassa. Nuorten toiveet ja tarpeet sekä kumppanuuksien
vahvistaminen ovat työmme lähtökohta.

