
NuokkAuto –
Palvelut nuorten luo
liikkuvalla
nuorisopalveluautolla

AVAINSANAT: Nuorisopalvelut, kunta, kylät ,
yhteisöt

NuokkAuto-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön aivan uusi, liikkuva nuorten palvelu

Eurassa. NuokkAutolla tarjotaan nuorisolle palveluja heidän omalla lähialueellaan

vapaana tilarajoitteista. Tällöin palvelut tulevat nuorten luokse, eikä nuorten tarvitse

matkustaa itse palveluiden äärelle.

Kuten monissa muissakin Suomen kunnissa kuntaliitosten
myötä Euran kunnan pinta-ala ja asukasmäärä ovat
kasvaneet merkittävästi. Samalla myös asiointimatkojen
pituudet ovat monelle kasvaneet, kun palvelut ovat
keskittyneet kuntakeskuksiin. Näin on käynyt myös
nuorisopalveluille. Nuorille tämä voi tarkoittaa monien
kymmenienkin kilometrien matkaa nuorisotaloille. Monelle
nuorelle tämä pitkä matka on osallistumisen este, koska
julkista liikennettä tai omaa autoa ei ole käytettävissä.

Toisaalta kyliltä ja yhteisöiltä tulee jatkuvasti palautetta,
jossa toivotaan aktiviteetteja ja toimintaa nuorille ja että
nuorisopalveluilla puututtaisiin nuorten satunnaiseen
ongelmakäyttäytymiseen. Eurassa tähän haasteeseen on
pyritty vastaamaan NuokkAuton mukanaan tuomalla
palvelumallilla.

NuokkAuto vapauttaa nuorille suunnatut palvelut
tilarajoitteista. Entisenmalliset eli tiettyyn paikkaan sidotut
palvelut on voitu jalkauttaa kylien koulujen pihoille,
urheilukentille ja järven rannoille, ts. sinne, missä nuoret
vapaa-aikaansa viettävät. Talviaikaan toiminta tapahtuu
sisätiloissa, kouluissa, kylätaloissa tai yhdistysten tiloissa.

HANKKEEN
TAVOITTEET

• Viedä nuorisopalvelut
nuorten luo

• Ohjata nuoria heille
suunnattujen
palveluiden piiriin

• Osallistaa nuoria
NuokkAuton
palveluiden
suunnitteluun ja
toimintaan

• Aktivoida ja kohdata
nuoria syrjäkylillä



Eurassa vuonna 2017 alkanut NuokkAuto toiminta on käytännössä pakettiauto, jonka
mukana kulkevat niin nuorisotyöntekijät kuin myös nuorten aktiviteetit, kuten
katusählysetti nopeustutkineen, koripallo- ja jalkapallotarvikkeet, kroketti- ja
mölkkypelit, frisbeegolf-välineet ja musiikkilaitteet. NuokkAuton toiminta on suunnattu
yli 10-vuotiaille ja se on ilmaista.

NuokkAuto kiertää viitteellisen aikataulun mukaan Euran kylissä sekä alueella
järjestettävissä tapahtumissa. Aikatauluista tiedotetaan NuokkAuton Facebook-sivuilla,
Instagramissa sekä Snapchatissä. Nuorilla on kesäaikaan mahdollisuus tilata
NuokkAuto kutsuperiaatteella ajanviettopaikkoihinsa, kuten rannoille tai puistoihin.

Euran NuokkAuton kaltaisia liikkuvia nuorisopalveluita on myös muualla Suomessa,
mm. Turussa ja Porissa kesäaikaan. NuokkAuto kulkee ilahduttamassa nuoria kylissä
ympäri vuoden. Toiminta on koettu potentiaaliseksi tavaksi viedä nuorisopalvelut sinne,
missä nuoret ovat.

Euran NuokkAuto-hanke on kaksivuotinen, ja sitä rahoittavat Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto Leader Pyhäjärviseutu yhdessä Euran kunnan kanssa.
Hankkeen aikana on tarkoitus vakiinnuttaa konsepti alueella ja saada palvelu nuorien
tietoisuuteen.
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