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Lisätä yhteistyötä
Karkkilan
kaupungin
nuorisotoimen,
MLL:n Helppereiden
ja Karkkilassa
toimivien
seurakunten:
Karkkilan
Helluntaiseurakunt
a, Ev.lut.srk ja
Karkkilan Vapaa
Baptstlähetysseur
akunta välille
nuorisotyön
puiteissa.

Karkkilan kaupungin
nuorisotyö jörjestää
avoimia iltoja ja
nuorteniltoja
nuorille useana
iltana viikossa.
Helpperit avustavat
nuorteniltojen
pitämisessä.

Nuorille
järjestyisi tutu
kokoontumispaik
ka kaupungin
nuorisotlassa,
jossa olisi
mahdollisuus
tutustua eri
nuorisotyön
toimijoiden
työntekijöihin.

Nuoriso tulee tutuksi
eri toimijoiden
ohjaajien kanssa ja
löytää
mahdollisuuden
kohdata turvallinen ja
kuunteleva aikuinen
tutussa
nuorisotlassa.

Järjestetään
kevään 2018
aikana 1
nuortenilta
yhteistyössä
eri toimijoiden
kesken.

Kirjataan ylös
nuorteniltojen
käyntmäärät.

Syksy 2018.

Nuoret tulevat
tetoisiksi eri
toimijoiden
tarjoamista
vapaa-ajan ja
nuoristotyön

Nuoret löytävät
entstä paremmin
kaupungin eri
nuorisotyön
palveluihin ja
toimintaan.

Seurakunnat eivät
tällä hetkellä
järjestä nuorisolle
nuorteniltoja
kaupungin
nuorisotlassa.
Jokainen seurakunta
järjestää nuorille

Jos kokeilu on
onnistunut,
niin toimintaa
voidaan jatkaa
syksyllä 2018
ja jatkossakin.

Tehdään palautekysely
nuortenillassa kävijöille
illan pääteeksi ja
kysellään nuorten
toiveita nuorteniltojen
teemoiksi.

Vastuuhenkilö:
Hannamari
Auvinen sekä
seurakunten ja
kaupungin nuorisoohjaajat, Helpperit.

Järjestää kaupungin
nuorille yhteinen
nuortenilta
nuorisotla Kitassa
edellä mainitujen
toimijoiden kesken.

tlaisuuksia iltoja
omassa
seurakunnassaan.
Kaikkien mukana
olevien nuorisotyön
toimijoiden
järjestämä toiminta
on päihteetöntä.

palveluista.
Tarjotaan
nuorille
sisällöltään
monipuolista ja
laadukasta
ohjelmaa sekä
päihteetön
illanvietomahdo
llisuus sekä
mahdollisuus
osallistua
ohjatuun
toimintaan,
jossa itsensä
toteutaminen
on mahdollista.

Nuorille tarjotaan
jatkossa mahdollisuus
yhteisölliseen
illanvietoon ja
laadukkaaseen,
ohjatuun toimintaan,
jotka ovat sisällöltään
monipuolisia eri
nuorisotyön
toimijoiden
yhteistyönä.

Tarjotaan
keskusteluapua
ja tukea
erilaisissa
nuorten
elämäntlanteiss
a ja
kysymyksissä.
Myös
hengellisistä
asioista saa
kysyä.

Nuoret voivat kokea
saavansa apua ja
tukea
elämäntlanteeseensa
. Nuori voi kokea
olevansa arvokas
omana itsenään.

Kuva PDCA (Mukaillen Karlöf & Lövingson 2004, 183.)
Demingin ympyrän mallin (plan, act, do, tsheck) ajatuksena on analysoida ja mitata prosesseja ja saada tietoa poikkeamista asiakkaiden

vaatimuksissa (Karlöf & Lövingsson 2004, 183).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuvatkaa ketterä kokeilu tuloskortille.
Työryhmä itse määrittää sen, montako tarkastuspistettä kokeilulla on ja kuinka monta kertaa tuloskorttia päivitetään.
Tuloskortin päivittämisen yhteydessä tallettakaa uusi versio säilyttäen vanha, jotta prosessi säilyy näkyvissä.
Työryhmän nimi riittää, osallistujia ei tarvitse eritellä.
Lähettäkää tuloskortti hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi
Kokeilun viimeisessä tarkastuspisteessä miettikää, onko kokeilua tarpeen juurruttaa luokaa siinä tapauksessa juurruttamisen
suunnitelma samalla tuloskorttipohjalla.
7. Kokeilun päättyessä suorittakaa arviointi ja lähettäkää se hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi
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1. Kokeilun
sujuminen:

Ketterät kokeilut
vaihe

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Karkkilan kaupungin
nuorisotoimen, MLL Helpperit katupartioinnin, mopotallitoiminnan
ja Karkkilan seurakunnan sekä Karkkilan Katukappelin kanssa.
Kaupungin nuorisotilalla järjestettiin 4.5.2018 nuortenilta, jonka
kohderyhmänä oli 12-18-vuotiaat nuoret. Nuortenillan suunnittelu
ja toteutus olivat onnistuneita. Nuorteniltaan osallistui n. 90
nuorta illan aikana.
Nuorisotilassa järjestetiin nuorille leivontaa, pelaamista,
jalkapalloturnaus sekä kysely, mikä pännii ja mikä on kivaa. Osa
nuorista vastasi kyselyyn.

2. Odotetut ja
odottamatt
omat
hyödyt:

3. Kokeilun
aikana
havaitut
haasteet ja
keinot
niiden
ratkaisemis
eksi:
4. Kokeilun
aikana
havaitut
esteet ja
ongelmat
joita ei
kyetty
ratkaisema
an.
5. Kokeilun
laajenemin
en /
supistumin
en
kokeiluaika
na:

Yhteistyö eri toimijoiden kesken oli innostavaa ja tapahtuman
järjestäminen koettiin onnistuneena. Tapahtuma otetiin myös
nuorten keskuudessa hyvin vastaan. Yläkoulun oppilaista
muutama osallistui jalkapalloturnauksen suunnitteluun ja
toteutukseen. Leivonta keräsi innokkaita katselijoita, mutta vain
muutama nuori osallistui itse leivontaan. Leivonnaisten
syömiseen osallistui kuitenkin suurin osa nuorista.
Kokeilun aikana ei havaittu haasteita.

Ei ollut.

Kevään 2018 saatiin järjestettyä 1 nuortenilta. Syksylle oli
alustavasti suunniteltu toisen nuortenillan järjestämistä, mutta se
ei toteutunut resurssien vuoksi ja osittain siksi, että sama tiimi
osallistui toisen ketterän kokeilun: Päihdekasvatusta yläkoulun ja
lukion oppilaille, järjestämiseen. Nuorteniltoja on kuitenkin
mahdollisuus järjestää myöhemmin säännöllisesti, mutta 1-2
kertaa vuodessa. Määrä on realistinen, koska eri toimijoiden
omien toimintojen pyörittäminen vie myös aikaa ja resursseja ja
tekijöitä pienellä paikkakunnalla on vähän. Yhteisten
nuorteniltojen järjestäminen vaatii kuitenkin säännöllistä
yhteydenpitoa, suunnittelua ja yhteisiä palavereita.

Kokeilua edisti se, että nuortenilta järjestettiin kaupungin
nuorisotoimen, MLL Helppereiden ja seurakuntien kanssa
yhteistyössä. Näin saatiin kaupungissa keskeisesti nuorisotyötä
tekevät toimijat ja heidän voimavaransa koottua yhteen. Tilaksi
valikoitui kaupungin nuorisotila, joka on nuorille tuttu
kokoontumispaikka. Se, että nuoret osallistettiin mukaan
toimintaan oli myönteinen asia. Tilaisuutta markkinoitiin ala- ja
yläkouluilla sekä lukiossa, järjestäjien omissa facebookeissa sekä
Karkkilan MLL:n facebookissa ja Karkkilan puskaradiossa
(facebook-sivu) sekä kauppojen ilmoitustauluilla. Karkkilan
paikallislehdet kävivät tekemässä lehtijutun nuortenillasta ja
uudesta MLL:n mopotallitoiminnasta, jota Helpperit esittelivät
samassa yhteydessä nuorisolle.
7. Asiat joiden Ei ollut.
koitte
estävän/vai
keuttavan
kokeilua:
8. Kokeilun
Välittömiä vaikutuksia oli se, että n. 90 nuorelle tarjottiin
odotetut
päihteetön nuortenilta sekä lämmin kokoontumistila.
lapsivaikut Paikkakunnan eri nuorisotyön toimijat tulivat tutuiksi nuorisolle.
ukset:
Mikäli vastaavia nuorteniltoja järjestetään myös jatkossa, nuorten
on mahdollista tutustua nuorisotyöntekijöihin ja löytää turvallinen
aikuinen, jonka kanssa keskustella nuorta askarruttavista asioista
ja saada apua elämäntilanteeseensa keskustelun ja eteenpäin
ohjauksen muodossa. Nuortenilloista ei tehty palautekyselyä,
koska sellainen oli tehty aiemmin.
9. Kokeilun
Kokeilun jatkosta ei ole erikseen sovittu, mutta mikäli vastaavia
jatkuminen: nuorteniltoja halutaan jatkossa järjestää paikkakunnalla, on se
varmasti mahdollista resurssien puitteissa. Tärkeintä on yhteinen
tahtotila, toimia nuorten hyväksi ja järjestää nuorille yhdessä
ohjattua toimintaa sekä mahdollisuus päihteettömään
illanviettoon. Karkkilan nuorisotila on syksyn 2018 aikana siirtynyt
uusiin toimitiloihin ja vie oman aikansa, kun paikkakunnan nuoret
löytävät uusiin tiloihin. Myönteistä on se, että MLL Helppereiden
6. Asiat joiden
koitte
edistävän
kokeilua:

Lapsivaikutusten arviointi

Juurruttamissuunnitelma

mopotallitoiminta jatkuu nuorisotilan alakerrassa. Vastaavanlaisia
nuorteniltoja kannattaisi järjestää eri paikkakunnalla juurikin
yhteistyössä eri toimijoiden, kaupungin nuorisotoimi, paikalliset
lapsi- ja nuorisotyön järjestöt ja seurakunnat yhteistyössä. On
tärkeää, että paikkakunnalla nuorisotyötä tekevät ihmiset tuntevat
toisensa. Työtä tehdään kuitenkin kaikkien nuorten hyväksi.

Täyttöohje;
1. Kokeilun sujuminen: Kuinka kokeilu sujui? Kuvaile adjektiivein. Kuvaile mitä saatiin aikaan.
2. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: Kerro lyhyesti siitä, mitä suoria hyötyjä on havaittavissa. Ennakoi ja oleta, kerro myös millaisia
oletettuja hyötyjä uskotaan kokeilulla olevan havaittavissa myöhemmin. Millaisissa mittareissa ja milloin uskotte hyötyjen näkyvän?
3. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.
4. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. Kuvaile myös mitä olisi pitänyt olla toisin, jotta
ratkaiseminen olisi ollut mahdollista. Esim. oliko raha- tai tahtotila –asia, vai esim. lainsäädännöllinen asia.
5. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: Laajeniko / supistuiko kokeilu maantieteellisesti tai sisällöllisesti
kokeiluaikana? Miksi?
6. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: Kuvailkaa myös sattumia ja nk. onnenkantamoisia.
7. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: Kuvailkaa myös asenteita ja epäselvältäkin tuntuvia asioita, kuten innostuksen
hiipuminen tai hankalat yhteistyösuhteet.
8. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: Kuvailkaa odotettuja lapsivaikutuksia ja indikaattoreita joiden uskotte todentavan vaikutuksia
tulevaisuudessa, milloin?
9. Kokeilun jatkuminen: Onko kokeilun muuttaminen pysyväksi käytänteeksi mahdollista ja järkevää? Miksi? Millaisia kustannuksia

juurruttaminen aiheuttaa? Miten juurruttaminen/vakiinnuttaminen mahdollistuu? Kuka / mikä taho jää kokeilun ”isännäksi”? Vaatiiko
kokeilu jälkiseurantaa? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa kunnalta? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa
maakunnalta?

