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Erilaisia nuoria

Aikakausmedia, Taloustutkimus, Inspirans: Lasten ja nuorten mediapäivä, 2019
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15-vuotias
sinä
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Kuka olit 15-vuotiaana?

Mitä tekisit nykykirjastossa?

Mitä toivoisit työntekijöiltä?

Yllättikö jokin? Mitä jäi heti mieleen?



Kun nuori tulee tilaan,

mitä teen?
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AKTIIVINEN 
KUUNTELEMINEN



rajoja ja rakkautta

Nuoret kaipaavat aikuisia:

Sääntöjen vahtimista

Esikuvia

Huomiota – usein myös negatiivisen kautta

Tukea, apua ja ohjeita

🡪 Kirjastolainen on ”turvallinen aikuinen”
7



TURVALLINEN

aikuinen



Haastava tilanne 
tai kohtaaminen 
nuoren kanssa
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Käyttäytymiseen vaikuttaminen

MUISTATHAN, ETTÄ:

➢ Joka päivä annetaan uusi mahdollisuus

➢ Ongelmallisesti käyttäytynytkin on aina tervetullut uudelleen

➢ Nuoren silmissä eilisestä on ikuisuus

➢ Samaan asiaan tarvitsee joskus puuttua toistuvasti
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Nuori käyttäytyy häiritsevästi tai rikkoo sääntöjä

Ilmoita selkeästi miten toivot nuoren käyttäytyvän
○ Vältä tätä: ”Skeittaaminen on kielletty.” 
○ Mieluumin näin: ”Nousisitko pois skeittilaudalta, kiitos.”

● Minimoi nolaaminen – vain käyttäytyminen on huonoa, ei nuori itse

● Älä jää tuijottamaan loppuuko – herättää uhmaa!
○ Anna aina mieluummin tilaa korjata käytös

● Mieti mistä käyttäytyminen johtuu? Tekeekö tahallaan, miksi?
○ Nuori on ihminen, jolla on tunteet. Voi olla huono päivä tai huomionkaipuu.
○ Ei välttämättä liity kirjastoon tai sinuun.

● Nuori ansaitsee aina tulla kohdatuksi lämmöllä ja kunnioituksella.
🡪  Saatamme olla nuoren päivän tai koko viikon ainoa hyväksyvä kontakti!
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Kun häiriökäyttäytyminen ei lopu pyynnöstä - mitä teemme?

• Vetoa järkeen - osoita että kohtelet nuorta ihmisenä – et komentojen kohteena

• Jos kritisoivat sääntöä, pyydä jotakuta nuorta kertomaan miksi tilassa on kyseinen 
sääntö. Sivustakatsojaa tai itse huonosti käyttäytynyttä.

• Jos kukaan ei ole vaarassa, anna nuoren purkaa
• Purkaus ei yleensä kohdistu Sinuun vaikka siltä voisi tuntua.

• Kun hän on puolustanut näkökulmaansa, voit rauhallisesti jatkaa asian käsittelyä.

• Jos nuori on rauhaton, pyydä juttelemaan tilan ulkopuolelle.

• Jos sinulla on turvaton olo, pyydä kollega apuun. 

• Tarpeen tullen pyydä asiakasta pyytämään anteeksi kollegalta/toiselta 
asiakkaalta.

JA SITTEN SE NUOREN POISTAMINEN TILASTA…
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Milloin poistetaan tilasta ja miten?
Poistaminen on aina  kommunikatiivista ja kasvatuksellista luovuttamista. 
➢ Joskus tilanne on jumissa tai käyttäytyminen vaarallista, jolloin tähän on syytä.
➢ Tulisi olla viimeinen keino ennen poliisin soittamista.

Kun tilanne on mennyt liian pitkälle – asiakkaan asiaton käytös ei lopu

1. Ilmoita asia selkeästi, mutta kohteliaasti: 

🡪 ”ikävä kyllä joudun siis pyytämään sinua poistumaan kirjaston tilasta” 

2. Käänny pois. Älä jää tuijottamaan – herättää aina uhmaa!

� Anna mahdollisuus säilyttää itsekunnioitus –  minimoi nolaaminen! 

3. Kun tekee lähtöä, niin kerro milloin voi palata. 

🡪 ”Tervetuloa taas puolen tunnin päästä (jäähy) / huomenna (loppupäivän kielto)”
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Tilanne pitää käsitellä AINA loppuun
Lähtiessä ilmaise että asia ei ole ohi, mutta haluat käsitellä sen: 
→ ”Koska nyt ei onnistu, niin tulepa taas huomenna, niin jutellaan asia läpi.”

Kirjoita mahdollisille kollegoille tieto mitä tapahtui ja että tilanne jäi kesken. 
Jos tiedät nimen, niin kirjoita se. Jos et nimeä, niin kellonaika ja tuntomerkit.

LISÄKSI:

Jos olet itse seuraavana päivänä paikalla, kerro työvuorossa kollegoille että 
juttelet kyseisen nuoren kanssa kun hän tulee.
→ Pyritään aina että samat henkilöt purkaisi tilanteen loppuun saakka

Jos et ole itse paikalla, niin välitä tieto tapahtuneesta seuraavan päivän 
työntekijöille



Olemme aina myös tilasta poistetun 
nuoren puolella ja haluamme hänen 

palaavan kirjastoon!
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4 keinoa tilanteenhallintaan

➢ Tilanteet eivät tule tyhjästä.

➢ Tiimi pitää yhtä nuorten edessä. AINA. 

➢ Kaikille on samat säännöt. 

➢ Ota työkaveri tilanteeseen mukaan. ☺ 

16



Työssä jaksaminen

17

PERUSTEHTÄVÄ

AMMATILLINEN RAKENTEET
VUOROVAIKUTUS
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työpaikan kulttuuri on tärkeä!

★ Jos et tiedä, voit kysyä. 

★ Jos teet virheen, kukaan ei kuole, 
asia käsitellään yhdessä ja opitaan.

★ Jos tarvitset, saat tiimiltä aina tukea.



Kirjastonuorisotyön perussääntöjä
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Ei pakko kertoa nimeään, ei ole pakko osallistua.

“Nuoret kaipaavat suojaa jatkuvalta aktivoinnilta, tavoitteilta ja suoritteilta sieltä 
missä saa olla ja missä tuntuu siltä että saa olla rauhassa.” (Jaakko Nuotio, 2016) 

Kohdataan asiakas ihmisenä ja otetaan hänen kokemuksensa vastaan. 
• Kysytään nuorelta mitä hänelle kuuluu
• Hän voi kaivata tietoa, apua, kuuntelua, seuraa, tms 
• Aktiivinen kuunteleminen vaatii aikaa! 
• Kirjastossa menossa muutos pelkästä sivistyksestä myös olohuoneeksi 

ja jopa elämyspajaksi! 

“Nuorille hyvä kirjasto tarjoaa puitteet hengailla, kokoontua, nähdä vertaisiaan, 
kokea yhteenkuuluvuutta ja kehittää sosiaalista kompetenssia.” (Jaakko Nuotio, 2016) 



Verkostoyhteistyö

Paikalliset 
nuorisotoimijat

Nuortenkirjastotyö 
valtakunnallisesti & 
alueellisesti

Lukemaan 
innostaminen

Mediakasvatus

Käytännössä täysin yhteinen kohderyhmä, 
paikallinen viestintä ilmiöistä ja tilanteen 
ohjaaminen toiselle toimijalle vaivatonta.

Nuortenkirjastotyön ilmiöt yhdistävät toimijoita 
paikasta riippumatta. Kollegat kysyvät ja jakavat 
vinkkejä!

Yhteistyö paikallisten oppilaitosten, kirjailijoiden, 
harrastustoimijoiden kanssa auttaa tavoittamaan 
kohderyhmän hedelmällisellä tavalla.

Materiaaleja ja metodeja on saatavilla paljon, 
mutta niiden löytämisessä auttaa yhteistyö. 
Työtä voi myös ulkoistaa osaavalle kumppanille.
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Yhteistyökumppanikuvioita esim.

Koulut

Nuorisotyö

Perhesosiaalityö/
lastensuojelu

Harrastustoimijat

Lukemaan innostaminen, ympäristökasvatus, 
kuluttajakasvatus, seksuaalikasvatus, tiedon 
luotettavuuden arviointi, kiusaamisen ehkäisy, 
nuorten taide/mediatuotokset näkyviin

Nuorten tapahtumat, tukea nuorille, pelitoiminta, 
verkkopalvelut, tiedonhankinnan taidot

Kun nuorista on huolta tai perheen kanssa 
keskustellaan nuoren 
käytöksestä/hyvinvoinnista.

Tarjotaan tilaa harrastustoimintaan, 
mainostetaan maksutonta, kutsutaan 
puhumaan, tarjotaan aineistovinkkausta 
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#nuortenpuolella



Oivalluksia

Kirjoita chattiin tai kerro ajatuksiasi: 

▹ Oivalluksia / mitä jäänyt mieleen?

▹ Mitä haluaisit kollegoidesi tietävän?

▹ Mille asialle aiot omassa työympäristössäsi 
tehdä jotain mahdollisimman pian?
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kiitos!
Lataa diat vaikka heti osoitteesta:
https://bit.ly/nuoriakirjastossa
Linkin takaa voitte loppukuun ajan ladata luennon 
ja työpajan diat.

Dioja saa ja pitää näyttää myös kollegoille!

Kysy lisää: anna.poyhonen@espoo.fi


