
 

Työpajassa kysyttyä ja kouluttajan vastauksia 

Lounais-Suomen AKEn Nuorten kohtaamisen työpaja 15.4. 

Nämä kysymykset esitettiin chätissä ja niihin ei ehditty työpajassa pureutua.  

Kysymyksiin vastasi parhaansa mukaan anna.poyhonen@espoo.fi – saa kysyä tarkennusta. 

-- 

”tilanne jossa nuorta on pyydytty poistumaan kirjastosta, mutta hän ei suostu poistumaan 

tilasta. pääkirjastolla pystyi pyytämään vartijan apuun, lähikirjastossa vartija tulisi 

pääkirjastolta asti joten hankala ratkaisu” 

Jos nuori asiakas ei suostu poistumaan, niin vartijan kutsuminen on ratkaisu – käytöksestä 

riippuen poliisin. Jos olisi aikuinen asiakas kyseessä, niin mitä tekisit? Jos jatkuva haaste, niin 

organisaation tulee selvittää onko tarvetta vartijoiden parempaan saatavuuteen. 

 

”Meillä oli tällainen esimerkkitapaus, jossa ovia suljettaessa nuori oli alkanut työntekijän 

edessä riuhtomaan ovea ja uhkailemaan ja huutelemaan. Kyseinen nuori oli ollut myös 

humalassa.” 

--> Jos asiakas on ulkopuolella ja ovi on kiinni, niin ei tarvitse huomioida ja jos käyttäytyy muille 

ihmisille vaarallisesti, niin soita poliisi. Jos asiakas on kirjaston sisäpuolella eikä suostu 

poistumaan, niin voi yrittää rauhoitella. Oma turvallisuus on tärkein, joten jos on fyysisesti liian 

uhkaavaa, niin voit ottaa fyysisesti etäisyyttä ja jopa lukita itsesi vessaan/muuhun lukittavaan tilaan 

ja soittaa poliisin/vartijan. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan antaa hänen purkaa ja odottaa että 

laantuu (harvoin yksin jatkaa huutamista montaa minuuttia jos kukaan ei vastaa ja haasta takaisin. 

Ja sitten voi alkaa selvitä mistä on kyse. Päihtyneet ihmiset ovat erityisen paljon tunteiden 

vietävänä ja nuorelle se voi olla vierasta. Kuuntele mitä on ongelma ja tarjoa että palataan asiaan 

seuraavana päivänä yhdessä. Kerro että sinunkin pitää päästä lähtemään ja olet pahoillasi ettet voi 

auttaa juuri nyt. Kohtaa ihminen ja tilanne voi hoitua yllättävän nopeasti.  

 

Ylittynyt työvuoroaika sekä tilanteen kulku pitää raportoida esimiehelle. Työvuoro järjestellään ja 

uhka-/häiriötilanteesta pitää mennä raportti ylemmäs. Myös jatkotoimenpiteitä (toiminnan mukaan 

jopa rikosilmoitukset, kameratallenteet, lastensuojeluilmoitukset, tms.) varten esimies ja kenties 

kollegoja mukaan pohtimaan miten toimitaan nyt ja miten samassa tilanteessa toimitaan 

seuraavalla kerralla. Tällaisten poikkeuksellisten asioiden purkaminen kannattaa aina tehdä 

kollegojen kanssa keskustellen niin kaikki oppii. 

 

”Meillä teinit ovat välillä tulleet omatoimiaikana sotkemaan paikkoja ja tanssimaan pöydillä 

ym., jolloin muut asiakkaat eivät ole uskaltautuneet sisään. Tilanne ratkesi, kun vanhempiin 

otettiin yhteyttä.”  

Omatoimikirjastojen haasteet on moninaisia ja niin kauan kuin ikärajoja ei aseteta (laitonta 

ikäsyrjintää) niin ratkaisuja on monenlaista.  

Savon AKEn opas on erinomainen apu näihin: https://savonake.fi/wp-

content/uploads/2021/01/Nuoret-ja-omatoimikirjastot-opas-kohtaamiseen.pdf  

Suomenkirjastotyön nuortenkirjastotyöryhmän koulutuksessa kerätty vertaistukityöpajan tuotokset: 

https://drive.google.com/file/d/1DMExSEgHF7nfrO5QDaPdTDsWcbEEurlL/view?usp=sharing  
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”Mitä jos kollegoiden mielestä ei ole ok toivottaa tervetulleeksi uudelleen?”  

Silloin tarvitaan perustavanlaatuista keskustelua siitä mitkä ovat kirjaston tavoitteet nuorten 

kohdalla. Luovuttaminen ei ikävä kyllä ole vaihtoehto. Kirjastolaki kannattaa joskus iskeä pöytään 

ja esimiehet ovat vastuussa että kirjasto toteuttaa kirjastolakia. Yleisen kirjaston tehtävät:  

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen 

lukutaitoon; 

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

 

Ja näitä kaikkia yhdenvertaisuus lain mukaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 

asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” 

 

”Onko kaikilla kirjastotyöntekijöillä oikeus poistaa nuori kirjaston tiloista?” 

Kyllä, jos se on välttämätöntä. Muistakaa, että tämä on viimeinen keino. Nuoret ovat kirjaston 

asiakkaita ja kirjaston henkilökunnassa kaikki vastaavat yhdessä asiakaspalvelusta. Samoin kuin 

lasten työntekijällä pitää olla oikeus tarvittaessa puuttua aikuisten toimintaan, niin samoin kaikilla 

nuorten asiakkaiden kohdalla. Esimiehen kanssa voidaan katsoa miten saadaan koko 

henkilökunnalle riittävä osaaminen, jotta tilanteet hoidetaan asiallisesti ja rakentavasti. Tämä 

kuuluu kaikille – ei vain heille jotka hakeutuvat tähän koulutukseen. 

 

”Meillä on myös välillä vaikea saada kaikki työntekijät yhdeksi rintamaksi nuorten puolelle, 

mutta koetan itse aika ajoin ottaa kissan pöydälle ja muistuttaa, että nuoret eivät ole mitään 

mörköjä.” 

Tämä on totta kaikkialla – se vaatii aktiivista työtä ja suosittelen järjestämään (aina näennäisesti 

esimiehen aloitteesta) työntekijävaihtoa – että yksi työntekijä tulee pariksi illaksi nuortentyöhön 

katsomaan mitä se on ja hänelle voidaan kädestä pitäen näyttää ja rautalangasta vääntää miten 

mahtavia ne vakkarinuoret on ja millaisia ilmiöitä arkeen liittyy. Koska nämä ovat yhteisiä asioita. 

Olen itse saanut jälkikäteen kiitoksia ja tämä on nostanut nuortentyön arvostusta ja saanut myös 

kasvatettua niiden työntekijöiden määrää, jotka voivat tarpeen mukaan tuurata nuorten puolella 

kun oppivat että nuorten kanssa voi pelata hyvin yhteenkin.  

-- 

Haasteet on aina yhteisiä eikä kenenkään työntekijän henkilökohtaisia. Siksi näitä 

kysymyksiä pitää esittää myös kollegoille, esimiehille, verkostoille ja kirjaston lisäksi 

paikallisille lasten ja nuorten toimijoille. Perhesosiaalityö, lastensuojelu, koulukuraattori ja 

nuorisotyö kannattaa tehdä tutuiksi – ennen kuin on haastetta. Heidät voi kutsua myös 

kirjaston työntekijöiden yhteiseen kokoukseen näitä asioita pohtimaan. Et ole yksin ja 

yleensä kukaan ei kuole.  

Toivon teille jokaiselle intoa ja rohkeutta kokeilla uusia lennokkaita ratkaisuja sekä energiaa 

rakentaa sitä ihmisten välistä yhteyttä asiakkaiden kanssa, kollegojen kanssa ja koko 

paikallisyhteisön kanssa. 


