
 

 

Kehittäjänuorten muistio 12.1. 

 
1. Kuulumiskierros ja tutustuminen 

 
2. Alkukevennys 

Tavu-Onnenpyörä 
 

3. Kehittäjänuorten pelisäännöt vuosimallia 2022 

     Jokainen on tervetullut omana itsenään, sellaisena kuin on 

     Kohdataan toiset tasavertaisina ja ilman ennakkoluuloja 

     Jokaisen ajatuksia arvostetaan; kaikki mielipiteet on yhtä tärkeitä ja arvokkaita 

     Ei puhuta toisten päälle 

     Kiusaamisvapaa alue :) 

     Vaikka ei pääsis jollekin kerralla, ei haittaa, mutta siitä tulisi ilmoittaa 

     Tehdään omalta osalta uusien mukaan tulo helpoksi 

     Tehdään yhdessä, autetaan toisiamme 
 

4. Koonti vuodesta 2021 

     Ohjaamo Lahden Kehittäjänuoret- toiminta aloitettiin kesäkuussa 2021 kahden 
Kehittäjänuoren voimin. Tällä hetkellä Kehittäjänuorissa on 6 nuorta.  

     Tapaamisia on ollut kerran kuukaudessa eri teemoin 
9.6. Kehittäjänuoret- toiminnan idea ja ryhmän pelisäännöt 
        Mikä Ohjaamo on ja miten se näyttäytyy nuorille? 
14.7. Mitä Ohjaamo on tällä hetkellä? Mitä palveluita ja tapahtumia Ohjaamosta       
          tulisi löytyä? 
4.8.  Psykososiaalisen tuen palvelut nuorille Lahdessa 
8.9. Ajatuksia ja kokemuksia Ohjaamon markkinoinnista, viestinnästä ja 
       tavoitettavuudesta 
6.10. Ohjaamon Kehittäjänuorten pikkujoulujen suunnittelu 
17.11. Kehittäjänuorten pikkujoulut 
 

 



 

 

5. Ohjaamon kesäharjoittelan nimike ja työtoivesisältö Kehittäjänuorten 
näkökulmasta 

     alle 18v. nuori 

     somemarkkinointi ja avustavat työtehtävät, mukana kevyissä 
asiakastapaamisissa. Avustavat työtehtävät oikeasti hyödyllisiä työtehtäviä, samoja, 
joita muutki työntekijät tekevät 

     tutustumista eri asiantuntijoiden ja verkoston töihin, näkisi samalla voisiko oma 
työ tulevaisuudessa olla vastaavaa 

     suunnittelua, kuvaamista 

     avoimuus nuoren työntekijän ideoille ja osaamiselle 
 

6. Haastattelijoiksi työhaastatteluihin 
Ohjaamoon ollaan rektytoimassa ja kysyttiin nuorten halukkuutta osallistua näihin 
haastatteluihin mukaan yhdeksi haastattelijaksi. Kaikki linjoilla olevat ilmoittivat 
kiinnostuksensa.  
 

7. Mitä toiveita jatkoon? 

     hydribimahdollisuus 

     voisi tulla vain linjoille kuulolle, ei tarvitsisi olla välttämättä mielipiteitä/ ideoita 

     joku kerta voisi olla pidempi 

     ideoita saa laitella pitkin vuotta ryhmään, Maikille tai Mirjamille 
 

8. Vuoden 2022 kerrat 
ke 12.1. klo 16.30-18.00  Vuoden 2021 koonti ja toiveet jatkoon 
ke 9.2. klo 16.30-18.00 Unelmien Ohjaamo 
ke 9.3. klo 16.30-18.00  Vierailevat tähdet 
ke 6.4 klo 16.30-18.00  Ajatukset edellisestä kerrasta ja ideoita palveluiden kehittämiseen 
toukokuun kerta  Verkostoituminen toisen Ohjaamon Kehittäjänuorten kanssa 
ke 1.6. klo 16.30-18.00  Toiminnallinen kerta/ “kevätjuhla” 
 

9. Ohjaamoiden hyvinvointiviikko 14.2.-18.2.2022 
to 17.2. Hyvinvointituokion streemaus klo 16.00-18.00 
Tähän toivottiin paikan päälle tulevia nuoria -> ilmoittautumiset Mirjamille, Maikille 

tai ryhmään. Paikkana Palvelutori. Streemauksen yhteydessä pientä iltapalaa.       
 

 



 

 

 


