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Nuorisotyön perussuunnitelmassa
(NUPS) kuvataan Haminan

nuorisopalveluissa tehtävän työn
tavoitteet, arvot, työmuodot ja

toiminnot.



Haminan nuorisopalvelut

Haminalaisten alle 29-vuotiaiden 
hyvinvoinnin edistäminen ja elämän 
merkityksellisyyden lisääminen.

Tavoitteet
Osallisuus

Yhteisöön kuuluminen
Mielekäs tekeminen

Itsetunnon vahvistaminen
Terveelliset elämäntavat

Arvot
Tulevaisuuslähtöisyys

Asukas- ja
yrityslähtisyys

Rohkeus



Ruissalon nuorisotila
 E-urheiluun ja videopelaamiseen profiloitunut nuorisotila.
Yhteisötalo Manski
Tilalla kokoontuvat muun muassa bändikoululaiset, muskarilaiset ja muut toimijat.
Mopo- ja pyörätupa
Tupa tarjoaa nuorille mahdollisuuden mopo- sekä pyöräharrastuksen ylläpitämiseen. 
Verkkonuorisotyö
Discord kanava Nuorten Hamina sekä virtuaalinuokkari Whatsappissa.

Yhteisöllinen nuorisotyö

Kohtaamispaikkoja nuorille



Nuorisotyö osana koulujen kasvattajayhteisöjä
Nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria välitunneilla, pitävät teematunteja 
ja ryhmäytystuokiota luokkatarpeen mukaan. Nuorisotyöntekijä tuo 
koulun arkeen tietoa nuorten vapaa-ajasta sekä osaamistaan 
esimerkiksi kiusaamisen vastaiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön. 
Haminassa koulunuorisotyötä tehdään kaikilla perusasteen 
kouluilla sekä toisella asteella. 

Haminan harrastamisen malli
Nuorisopalvelut järjestää maksutonta harrastustoimintaa teemoittain ja 
ikäryhmittäin nuorten toiveiden mukaisesti koulupäivän jälkeen. Toimintaa 
järjestetään eri yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi 
Kaakonkulman 4H-yhdistys ja Parkourakatemia.

 



Liikkuva nuorisotyö eli Walkers Hamina
Liikkuvan nuorisotyön tavoite on 
lisätä turvallisten aikuisten 
läsnäoloa nuorten omissa 
toimintaympäristöissä sekä 
neuvoa ja ohjata nuoria 
tarvittaessa eri palveluihin. 
Toimintaa toteutetaan 
Wautolla ja jalkautuen.



Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurinen työ ohjaa ja kannustaa nuoria kohti omaehtoista 
mielekästä toimintaa. Kulttuurinen nuorisotyö rakentuu taide- ja
kulttuurikasvatuksellisista sisällöistä. Kulttuurista 
nuorisotyötä tehdään useimmiten yhteistyökumppaneiden kanssa ja
seudullisena yhteistyönä. 

Kansainvälinen nuorisotyö 
Kansainvälisessä nuorisotyössä nuoria tuetaan kohti kansainvälisyyttä ja
erilaisiin kulttuureihin tutustumista. Kansainvälinen nuorisotyö rohkaisee
nuorta kommunikoimaan vieraalla kielellä ja tutustumaan uusiin ihmisiin
parhaimmillaan ennakkoluulojaan rikkoen. Työtä tehdään usein
seutukunnallisena yhteistyönä. 

 



Retket, tapahtumat ja loma-ajan toiminta
Retkiä ja tapahtumia järjestetään nuorille kausittain 
pääosin syys-, talvi- ja kesälomilla. Tapahtumissa 
tehdään usein yhteistyötä muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa sekä seutukunnallisesti yli kuntarajojen. 

Koulujen loma-aikana järjestetään maksutonta tai edullista
toimintaa, esimerkiksi kerhoja, retkiä ja leirejä sekä yönuokkareita.



Kohdennettu nuorisotyö

Yksilö- ja pienryhmätyöskentely 
Tarpeen mukaan työskennellään yksilön tai 
ryhmän kanssa. Toiminta on tavoitteellista ja 
teemat suunnitellaan asiakasryhmän tarpeista. Ryhmien
tavoitteina voi olla esimerkiksi nuoren elämänhallinnan taidot ja
sosiaalinen vahvistaminen. Kohdennettuja ryhmiä järjestetään
yhteistyössä esimerkiksi opiskeluhuollon kanssa. Haminan
nuorisopalveluilla yksilökohtaamisia voidaan toteuttaa
nupakaveritoimintana. 



Yhteiskunnallinen nuorisotyö
Hallinnollinen työ
Nuorisotyön koordinointi  ja resurssointi, kohdentaminen, 
arvioiminen sekä tietojen kerääminen ja välittäminen
päätöksenteon tueksi ja EPT-yhdyshenkilö alle 29-v. 

Avustukset ja järjestöt
 Kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille
ja Haminassa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Osallisuus ja vaikuttaminen
Osallisuustyöskentelyä toteutetaan kaikessa nuorisopalveluiden
toiminnassa ja esimerkiksi avoimessa tilatyössä järjestämällä äänestyksiä
sekä kyselyjä ja nuorisovaltuuston ohjaaminen



Verkostot ja kumppanuudet
Nuorisopalvelut on mukana useissa lasten ja nuorten sekä 
perheiden kasvua tukevissa työryhmissä. Nuorisotyötä 
tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Haminan Ohjaamo on työllisyyspalveluiden matalan kynnyksen
palvelukeskus alle 30-vuotiaille haminalaisille nuorille, josta saa tietoa,
neuvontaa ja ohjausta asiakaslähtöisesti. 

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Rannikkopajat (Ekami)
toimii nuorisopalveluiden kumppanina muun muassa
etsivässä nuorisotyössä sekä nuorten työpajatoiminnassa. 



Lisätietoja

       Instagram
@haminannupa
@walkershamina
#haminannupa
#walkershamina

       Snapchat
@haminannupa

www.hamina.fi
 

Facebook
Haminan 

nuorisopalvelut
 

Discord
Nuorten Hamina

 

TikTok
Haminannupa


