Nuorisotoimintaa
toteuttamaan!
MLL:n paikallisyhdistyksen askeleet
nuorisotoiminnan toteuttamiseen.
1.askel: Nuorisotoiminta kiinnostaa!





Yhdistys tekee päätöksen nuorisotoiminnan käynnistämisestä /
valmistelusta
Yhdistys nimeää nuorisotoiminnan vastaavan yhdistykseen.
Yhdistys määrittelee omat tavoitteensa nuorisotoimintaan.
Tuen tarpeessa ottaa yhteyttä piiriin tai keskusjärjestöön.

2. askel: Yhteistyöryhmä kasaan




Yhdistys kokoaa omalta paikkakunnalta tahoja, jotka voisivat olla mukana toteuttamassa nuorisotoimintaa:
nuoret, koulut ja oppilaitokset, nuorisotoimi, seurakunta, muut järjestöt jne.
Sopii tapaamisen yhteistyöryhmän kanssa, ja kutsuu halutessaan paikalle myös piirin edustajan
Yhdistyksen nuorisovastaava kokoaa valmiiksi esimerkkejä ja ideoita nuorisotoiminnan muodoista. Vinkkejä
saa MLL:n Yhdistysnetistä, piirin nuorisovastaavalta, yhdistyksen kummityöntekijältä tai keskusjärjestöstä.

3. askel: Mitä haluamme saada aikaan?



Yhteistyöryhmä määrittelee omat tavoitteensa, esim. ensimmäisessä tapaamisessaan.
Tarpeellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Mikä on kohderyhmämme? Minkälaiselle toiminnalle
paikkakunnalla on kysyntää / tarvetta? Onko toiminta kertaluontoista vai jatkuvaa? Mitä toiminnalla
haluamme saavuttaa?

4. askel: Mistä aloitetaan?




Nuoret mukaan!
Yhteistyöryhmä päättää toiminnan vastuualueista.
Onko tarpeen toteuttaa kysely, unelmatyöpaja (ohjeet MLL:n Yhdistysnetissä, apua saa myös piiristä),
toiminnan esittely koulussa tai oppilaitoksessa tai muu toimintaa ohjaava toimenpide?

5. askel: Kuka vastaa mistäkin?




Koordinointivastuu MLL:n paikallisyhdistyksellä
Yhteistyöryhmän tahoilla oltava omat, luontevat vastuualueet
Piiri ja keskusjärjestö auttavat tarvittaessa esim. vakuutuksiin ja vastuisiin liittyvien kysymysten
ratkaisemisessa, mahdollisten koulutusten (esim. kerhonohjaaja, tukivanhempi = Hyvä Tyyppi)
järjestämisessä jne.

6. askel: Toimintaa!





Toiminnan aloittaminen sovitusti ja kukin omasta vastuualueesta huolehtien.
Toiminnan aikana suunnan tarkistaminen tavoitteiden mukaisesti.
Tukea toimintaan MLL:n Yhdistysnetistä sekä MLL:n piiri- ja keskusjärjestöstä.
Kiitokset pitkin matkaa toiminnasta yhteistyöryhmälle, paikallisyhdistykselle, vapaaehtoisille, nuorille.

7. askel: Miten sujuu?




Toiminnan arviointi osallistujien, toimijoiden, yhteistyökumppaneiden osalta.
Toiminnan jatkokehittäminen tarpeiden ja palautteen mukaan.
Mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi Hyvällä mallilla –arviointi. Lisätietoa MLL:n Yhdistysnetissä.

Yhdistys nuorisotoimijana

Nuori toimijana



Alueen palveluihin
vaikuttaminen



Tukioppilastoiminta





Kummioppilastoiminta

MLL:n materiaalien ja
toiminnan esitteleminen



Koulurauhatyö



Nuorten kirpputorit



Paikallisen nuorisotoiminnan
työryhmän perustaminen tai
sellaiseen liittyminen
Nuorten asioista
tiedottaminen







Vanhempainiltojen tai
muiden koulutusten
organisointi

Aikuinen toimijana


Päivystäminen nuorisotilalla
ja/tai koululla



Kesätyö- ym. infot



Vanhempi-nuori
tapahtumat

Nuorten edustaja hallituksessa
nuorten /varjohallitus





Apuna koulun
vanhempainillassa

Leiritoiminta





Kesätyön tai kerhonohjaajan
työt nuorille

Yhdistystoiminnan esittely
koulussa



Tapahtuman järjestäminen



Lastenhoitotoiminta



Paikallinen Verkk@ritoiminta

