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Toiminnan
ydinajatus

Hyvä juttu oli.
Herätti ajatuksia myös
		”itsestäänselvistä”
					asioista.
työpajalainen,
alle 30 vuotta

VÄHENNÄMME ERIARVOISUUTTA tukemalla nuorta

Luomme lähtökohtia ja tarjoamme
menetelmiä, harjoitteita ja muita
eväitä muutosvoimaisille, itseään ja
potentiaaliaan toteuttaville
tulevaisuuden aikuisille.
Tuemme sijoitettujen ja jälkihuollon
piirissä olevien nuorten henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa henkilökohtaisten, henkisen valmennuksen
teemoja sisältävien tapaamisten,
työpajojen, ryhmätoiminnan ja leirien
myötä. Lisäksi tuemme nuoria
välillisesti tukemalla nuorten parissa
työskentelevien aikuisten
hyvinvointia ja osaamista.

uskomaan itseensä, mahdollisuuksiinsa ja toimijuuteensa,
menetelminä kohtaaminen ja henkilökohtainen ”valmennus”.
Tarjoamme nuorelle kokemuksia ja mahdollisuuksia, kuten
leirejä ja harrastuksia, joista hän on muuten saattanut jäädä paitsi.
Tuemme nuorta välillisesti tukemalla hänen kanssaan läheisesti
toimivia aikuisia ja heidän osaamistaan.

LISÄÄMME OSALLISUUTTA siten, että vastuutamme nuoria tekemään valintoja ja päätöksiä esim. leireillä ja niiden suunnittelussa, sekä tapaamisissa niitä sovittaessa. Tavoitteena on, että
toiminnassamme mukana olevilla nuorilla ja aikuisilla on jatkossa
suuremmat taidot ja varmuus osallistua yhteiskunnassa aktiivisina
toimijoina haluamallaan tavalla.

Meidät on yllättänyt viisaudet, joita nuorten

Timanttisin
havaintomme

Moka, josta olemme oppineet eniten oli oletus

Nuoret ovat kuin puita. Kun
olosuhteet ovat otolliset, terve
kasvu ja kehitys tapahtuu kuin
itsestään.

suusta saattaa kuulla, sekä se rohkeus, jolla he
uskaltavat jakaa aitoja asioita itsestään.
siitä, että ”totta kai kaikki heittäytyvät välittömästi mukaan, koska toimintamme on niin mahtavaa ja hyödyllistä!”. Yhteyden ja luottamuksen
rakentaminen on hidasta ja vie aikaa.

Meistä tekee erityisen läsnäolo, kohtaaminen ja
toisen potentiaalin näkeminen.

Vaikuttavaksi työmme tekee kaikkia kosketta-

viin inhimillisiin haasteisiin pureutuminen sekä
onnistuneen toimintamme mallintaminen monistettavaksi myös muiden käyttöön.

Nuorten ensisijainen tarve
ei suinkaan ole valmennus,
menetelmien tai tietyn
toiminnan tarjoaminen, vaan
nähdyksi ja kuulluksi tulemisen
tarpeet täyttävä kiireetön,
empaattinen läsnäolo.

Tärkeimmät faktat

• Toimimme pääkaupunkiseudulla 2018–2021.
• Vuosittain tavoitamme 40–80 nuorta sekä 100 aikuista.
• Hankkeessa on 1,2 työntekijää. Vuosibudjettimme on 100 000 €.
• Kun hanke päättyy, jatkamme hankkeessa luotujen toimivaksi havaittujen toimintamallien tarjoamista ja toteuttamista lastensuojelukentällä koko maassa.
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