
Tack för att du ställer upp här och nu och skapar en trygg 

omgivning för våra ungdomar. Du gör ett viktigt arbete, du behövs. 

Vad är ”Vuxna på stan”? 
”Vuxna på stan” är vuxna som vandrar fredagar och/eller lördagar kl.22-02 
i Nykarleby centrum.  
Att koka kaffe och prata med ungdomarna är kvällens mål. Vi hjälper gärna till där 
det behövs. Vi skapar lugn och trygghet bara med vår närvaro  
på stan. Ofta behövs inte mer än det. 

 
Jag ställer upp! Hur gör jag? Var anmäler jag mig? 
Du som har en ungdom i årskurs 7-9 är speciellt välkommen att delta. Ta kontakt med din klassförälder och meddela ditt 
intresse och vilken kväll du väljer. Du kan också anmäla dig till ungdomsledaren Katarina Östman (kontakt nedan). Vi är minst 4 
personer (alla över 22 år) och vandrar fredagar och/eller lördagar. Du kan anmäla dig ensam så samlar vi ihop en grupp. Du kan 
också själv samla ihop en grupp, ingen skillnad vilken klass eller årskurs din ungdom går i. Ni kan t.ex. också samla fyra bland 
klassens föräldrar och vandra tillsammans. Är ni redan en grupp, meddela till ungdomsledaren som ser till att det finns kaffe 
och mjölk vid Rådhuset. Vid Rådhuset finns en 1:a hjälpväska och ficklampor. 

Vad ska vi göra ? 
Rådhuset, Kyrkogatan 4, fungerar som rastplats för vuxna på stan-gruppen (inte öppet för andra). 
Senast på fredag före kl. 16 ska nyckeln till Rådhuset hämtas från Stadshuset, stadens info, Topeliusesplanaden 7. Kl. 22 samlas 
gruppen vid Rådhuset, kokar kaffe och delar upp gruppen. Ingen ska gå ensam, minst två /grupp. Vuxna på stan har ett eget 
skåp i Rådhusets kök. När kaffet är klart sätter ni på västarna och vandrar ut på stan, ställer fram kaffet (borden på torget kan 
flyttas till ljusare plats och dit ungdomarna har samlats). Ungdomarna kommer gärna fram och pratar och tar en kopp kaffe. De 
som inte ansvarar för kaffet går runt vid torget och runtomkring, t.ex. Rummelbacken, Ljusparken. Berätta att det finns kaffe. 
Uppgifterna kan växla under kvällen. Tar kaffet slut kan någon gå och koka lite till. När klockan närmar sig två städar ni undan 
och hämtar allt tillbaka till Rådhuset, sköljer ur termosarna, och skriver en rapport (blankett finns i skåpet). Till allra sist 
återlämnar ni nyckeln tillsammans med rapporten till stadshusets postinkast. 

Hur bemöter vi de unga? 
Se den enskilda ungdomen. De är alla någons barn. Var modig och gå fram och prata – berätta att det finns kaffe. Fråga 
allmänna frågor, låt dem berätta. Lyssna. Du kommer långt med sunt bondförnuft och humor när du vandrar på stan. 

Nedskräpning  
Genom att själv plocka upp skräp och påpeka om någon ”tappar” skräp på marken uppmärksammar vi ungdomarna om 
nedskräpningen. 

Alkohol – droger  
Var uppmärksam! Är det någon ungdom som under kvällen uppträder påverkad, prata med den unga och kolla upp om allt är 
okej, fråga vad som är på gång och bjud ut skjuts hem eller låna ut telefonen för ett samtal hem. Fråga om den unga har haft 
kontakt med föräldrarna den kvällen. Visa din oro, lyssna. 
Är en minderårig berusad, har svårt att klara sig – ta reda på förälders telefonnummer och ring. Har en ungdom slocknat ring 
112. 
Prata med de ungdomar som är 18 år eller äldre. Var uppmärksam så att de inte bjuder alkohol till minderåriga. 

Slagsmål 
Håll ögonen öppna! Hör ni höga arga röster, närma er dem och lugna situationen med er närvaro. Blir det slagsmål, fråga runt 
bland närvarande vad som är på gång, vad har hänt. Se till att andra håller sig utanför. Ofta brukar det lugna ner sig. Annars 
ring 112.   

”Fartdårar” och racing  
Ställ dig inte i vägen! Gå gärna fram och diskutera med förarna. Döm inte, hota inte, men erbjud andra synvinklar på körandet 
och hur det påverkar trafikanterna och invånarna i staden.  

Skadegörelse 
Var uppmärksam, förutseende. Ser ni att någon förstör någon annans egendom, gå fram och ifrågasätt beteendet. Be att få 
namn på förövarna. Vid behov ring föräldrarna. Behåll lugnet. 

Kom ihåg 
Vuxna på stan är inga poliser, inga socialarbetare. Vuxna på stan är föräldrar/vuxna som stöder och hjälper allas våra 
ungdomar. 

 

Katarina Östman ungdomsledare, Nykarleby Kultur & Fritid 
tel. 044 7219073 
e-post: katarina.ostman@nykarleby.fi 
eller kom in och hälsa på till Stadshuset/Kultur & Fritid, Topeliusesplanaden 7 


