
”Jokaiselle nuorelle merkityksellinen elämä
ja kestävä tulevaisuus.”



Lasten ja nuorten säätiö

• Merkityksellinen tulevaisuus rakentuu
tulevaisuususkosta, yhteenkuuluvuudesta 
ja osaamisesta.

• Toimimme eri yhteistyökumppaneiden
kanssa. 

• Hyödynnämme taiteellisia ja 
toiminnallisia menetelmiä. Pohjaamme 
toimintamme tutkittuun tietoon.

• Toimintamme tavoittaa kymmeniä tuhansia 
eri elämäntilanteessa olevia nuoria ympäri 
Suomen.



Video: sosiaalinen sirkus

• https://www.youtube.com/watch?v=k
1uN6Zz-qBY

https://www.youtube.com/watch?v=k1uN6Zz-qBY


Nuorten syrjäytymisen 
ehkäisy taidetoiminnassa 

• Elämäntaitojen vahvistaminen
• itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, rohkeus, 

itsenäinen ajattelu, kyky toimia sekä itsenäisesti 
että ryhmässä, tavoitteeseen sitoutuminen, 
empatia, tunnetaidot 

• Yhteenkuuluvuuden kokeminen
• turvallinen ryhmä, hyväksytyksi tuleminen, 

kavereiden löytäminen

• Tulevaisuususkon lisääminen
• pystyy näkemään mahdollisuuksia, uskaltaa 

kokeilla uudestaan, uskoo että omilla valinnoilla 
on vaikutusta



Nuorten 
työelämävalmiudet

• Työelämätaidot / elämäntaidot

• Keskiössä on tuloksen sijaan toiminta ja 
onnistumisen kokemukset

• Nuorelle kokemus siitä, että minä osaan ja 
pystyn

• Lyhytelokuvapajaamme osallistunut nuori 
totesi: ”En olisi uskonut, että minulla on 
johtajan taitoja, mutta minullahan on! 
Ohjasin muille kohtauksen ja se meni 
hyvin.”



Juurtuminen osaksi 
kunnan palveluita 
• Sosiaalipalvelut

• kuntouttava työtoiminta
• sosiaalinen kuntoutus 

• Työllisyyspalvelut
• työkokeilu
• palkkatuettu työ
• kuntouttava työtoiminta

• Nuorisopalvelut
• nuorten työpajatoiminta

• työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen 
kuntoutus

• Ohjaamot
• Nuorten talot

• Kulttuuripalvelut
• taidetoimijat, teatterit, yms.
• Kuntien kulttuuritoimintalaki, TEA-viisari



Esimerkkejä juurtuneesta 
toiminnasta

• Vantaa: 
• sosiaalinen sirkus osana nuorten 

työpajatoimintaa 

• Tampere: 
• lyhytelokuvatoiminta osana Nuorten

talon toimintaa

• Varkaus:
• osallistava teatteri osana Varkauden 

teatterin ja nuorten työpajatoimintaa



Juurtumisen onnistumisen 
edellytykset

• Taidetoiminta osa kokonaisuutta
• selkeä rooli palvelukokonaisuudessa
• toimiva jatkumo taidetoiminnasta toiseen 

palveluun tai toisinpäin

• Ymmärryksen lisääminen taidetoiminnan 
vaikutuksista
• taidetoiminta ei vain jotain kivaa 

väliaikatekemistä, vaan syvällisemmät 
vaikutukset

• kummankin tahon hahmotettava, mistä on 
kyse

• Moniammatillinen yhteistyö 
• Laadukas yhteistyöprosessi



Moniammatillinen 
yhteistyö

• Ydin jakamisessa ja täydentävässä 
tiedossa

• Yhteistyö vaatii yhteistä työtä

• Yhteiset tavoitteet lähtökohtana

• Yhteissuunnittelu sitouttaa
• Projektin peruspalikat
• Roolit ja vastuut
• Turvallisuus ja riskit
• Arviointi 
• Viestintä
• Juurruttaminen ja jatkopolut



Mitä seuraavaksi?

• Taide palvelurakenteisiin
• ”Social prescribing”
• Jatkopolkujen rakentaminen taidetoiminnan ja  

muiden palveluiden välillä

• Tarpeeksi resursseja
yhteiskehittämistyöhön
• Taidetoimijat tukikelpoisiksi hakijoiksi sosiaali-, 

terveys- ja nuorisoalan rahoituksiin, jos 
yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

• Kulttuurialan rahoitukset pitkäkestoisemmiksi 
(OKM, Taike)

• Yhteisöllinen ja osallistava taide 
koulutuksiin sekä sosiaali-, terveys- ja
nuorisoalalla että taidealalla

-> Ammattimaistuminen



Materiaalia

Avaimia omaan polkuun: Taidetoiminta 
nuorten elämäntaitojen tukena -opas 
- Avaa nuorille tarkoitettuja julkisen sektorin 

lakisääteisiä palveluja, taidetoiminnan 
järjestämistä, moniammatillista yhteistyötä, 
taideohjaajan rooleja ja moniammatillista 
yhteistyötä

https://www.nuori.fi/wp-
content/uploads/2018/05/Avaimia-omaan-
polkuun-koko-opas.pdf

https://www.nuori.fi/wp-content/uploads/2018/05/Avaimia-omaan-polkuun-koko-opas.pdf
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