
 

NUORISOPASSI 7. LUOKKALAISTEN OPPILAIDEN KÄYTTÖÖN LUKUVUONNA 2022–2023  

Hyvä 7-luokan oppilas! 

Nuorisopassi on älypuhelimeen ladattava mobiilisovellus lasten ja nuorten harrastamisen ja 

hyvinvoinnin tueksi. Sen avulla saat harrastamiseen ja vapaa-ajanviettoon liittyviä ilmaisia tai 

alennettuja etuja sekä muita tietoja harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Edut voivat olla 

esim. maksuttomia harrastuskokeilukertoja, pääsylippuja otteluihin, museoihin tai tapahtumiin, 

maksuttomia sisäänpääsyjä liikuntapaikkoihin, maksuton välipala kaupasta jne.  

Lisäksi Nuorisopassissa on kävijäseuranta-palvelu, jonka avulla haluamme seurata nuorisopassin 

omaavien nuorten käyntimääriä nuorisotiloilla. Kun vierailet minkä tahansa alueen nuorisotilalla 

tulee sinun lukea nuorisopassilla oven suuhun seinälle kiinnitetty tunniste. Tunniste luetaan yhden 

päivänä aikana vain kertaalleen 

Nuorisopassin jatkokokeilu toteutetaan Turussa lukuvuonna 2022-2023. Nuorisopassia pääsevät 

kokeilemaan ja kehittämään Nummenpakan/Aurajoen yksikön, Puropellon, Rieskalähteen, 

Syvälahden, Topeliuksen ja Yli-Maarian koulujen seitsemäsluokkalaiset oppilaat. 

Jotta voit saada Nuorisopassin käyttöösi, tarvitsemme huoltajasi luvan siirtää tietyt sinua koskevat 

tiedot (etu- ja sukunimi, luokka-aste, kotikunta, koulu, Primus-korttinumero ja sähköpostiosoite) 

Primus-oppilasrekisteristä Nuorisopassin-järjestelmään. Kysymys luvan antamiseen on lähetetty 

koulun kautta Wilmassa.  

Pääset kirjautumaan Nuorisopassin sovellukseen ja käyttämään etuja viimeistään elokuun lopussa, 

kun tietosi on viety Nuorisopassi-järjestelmään. Etujen käyttö ei edellytä nettiyhteyttä. 

Ohje Nuorisopassin käyttöön: 

1. Lataa maksuton Nuorisopassi-sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta. Sovellus on 

ladattavissa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttäviin puhelimiin. Mikäli sinulla ei ole 

nettiyhteyttä puhelimessasi, voit ladata sovelluksen koulun langattomassa verkossa. 

2. Kirjaudu sovellukseen koulun sähköpostitunnuksella ja salasanalla. Valitse kirjautumistavaksi 

”0365”. Jatka hyväksymällä käyttöoikeudet. 

3. Tutustu etuihin etulistauksesta tai hakutoiminnon kautta 

4. Etu käytetään edun käyttöpaikassa:  

a) Näytä Nuorisopassi-sovellusta esim. kassalla, lipunmyynnissä tai seuran ohjaajalle ja 

valitse sovelluksesta käytettävä etu.   

b) Pyyhkäise näyttöä "Käytä pyyhkäisemällä", vahvista ja käytä etu kuittaamalla 

"Lopeta pyyhkäisemällä" ja painamalla "Lopeta edun käyttö. Kyllä".  Kyseinen etu 

voidaan myöntää sinulle, kun edun käyttöpaikan henkilökunta näkee ruudulla 

tekstin "Etu on käytetty." 

HUOM! Sovellus vaatii erityistoimia ja muutoksia Nuorisopassin tiedoissa, jos puhelimessasi on jokin 

estosovellus, kuten FamilyLink.  Teknisissä ongelmissa ja lisäkysymyksissä ota yhteyttä sähköpostilla 

nuorisopassi@turku.fi. Huom.! Sähköposti on voimassa 25.8. alkaen. 

Lue lisää nuorisopassista verkkosivuilta: www.nuorisopassi.fi 
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