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Kansainvälisyys ja nuorten liikkuvuuden tukeminen on ollut Villa Elban
peruskiviä nuorisokeskustoiminnan alusta alkaen. Teemme kansainvälistä
nuorisotyötä pitkäjänteisesti ja vuosittain toteutamme useita hankkeita.
Hankekalenteri suunnitellaan useaksi vuodeksi etukäteen ja meillä on
kumppaneiden kanssa luotu pitkän tähtäimen suunnitelma hankkeille. 

Nuorisolain lähtökohdat, kuten kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet
elämäntavat ja ympäristön ja elämän kunnioittaminen ovat
nuorisokeskuksemme toiminnan kulmakiviä, ja näiden teemojen ympärille
pohjautuvat toimintamme sisällöt hyvin vahvasti. Muuttuvassa maailmassa
kansainvälistyminen on todellisuutta ja luo omat haasteensa yhdenvertaisuuden
toteutumiselle ihmisten arjessa. 

Kansainvälisen nuorisotyön suunnitelma on tehty kuvaamaan kansainvälisen
nuorisotyön työn taustaa, tavoitteita, toimintaympäristöjä sekä työn sisältöä.
Avaamme, miksi, miten ja kenelle työtä tehdään. Kuvaamme myös, miten
tavoitteita toteutetaan, miten työn tuloksia arvioidaan sekä pohdimme
tulevaisuuden näkymiä. Tämä suunnitelma kattaa seuraavan seitsemän vuoden
hankekauden.
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Nuorten parissa tehtävä kansainvälinen työ on yksi Nuorisokeskus Villa Elban tärkeistä
painopistealueista. Toimintamme tavoitteet muotoutuvat nuorisolain meille asettamien
tavoitteiden pohjalta ja tehtävänämme on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.
Kansainvälinen nuorisotyö pohjautuu Villa Elban strategian mukaisiin arvoihin: 

Kansainvälisissä ohjelmissa toimiminen tukee nuoria maailmankansalaisen valmiuksien
kehittämisessä. Vastuullinen maailmankansalaisuus alkaa ihmisoikeuksien
kunnioittamisesta ja yhteisen ympäristömme suojelemisesta.  Tavoitteenamme on tarjota
lapsille ja nuorille mahdollisuus kansainvälisen toiminnan kautta oppimiseen
monikulttuurisessa ympäristössä ja löytämään omat vahvuutensa, kykynsä ja osaamisensa
sekä tuoda monikulttuurisuus luonnolliseksi osaksi lasten ja nuorten arkea.
Kansainvälisissä ohjelmissa toimiminen tukee nuoria maailmankansalaisuusvalmiuksien
kehittämisessä. 

                        

Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on olla mukana luomassa avointa ja kansainvälistä
Suomea ja sitä kautta osallistua myös hallituksen 2025 vuoden tavoitteisiin.  Avaamme
seuraavissa kappaleissa tarkemmin kansainvälisen nuorisotyön tavoitteita.
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Ympäristön ja elämän kunnioittaminen 
Solidaarisuus ja yhdenvertaisuus
Kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys

Kansainvälisen nuorisotyön yksi perimmäisisistä tehtävistä on
nuorten rauhankasvatus. Rauhankasvatus vahvistaa ihmisten
empatiakykyä, yhdessä elämisen taitoja ja rauhankulttuuria. Se
tarjoaa keinoja arvostavaan kohtaamiseen ja rakentavaan
vuorovaikutukseen. Rauhankasvatus perustuu Unescon suositukseen
(1974) yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien
ja perusvapauksien opetuksesta.



Ympäristön ja elämän kunnioittaminen on osa vastuullista kansalaisuutta, joka rakentuu
ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja yhteisen ympäristömme suojelemisen pohjalle.
Tavoitteena on saada nuoret toimimaan tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman, 
 ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittavan maailman puolesta.
 
Mitä monipuolisemman kuvan nuori omaksuu sekä omasta ympäristöstä että koko
ympäröivästä maailmasta, sitä paremmat eväät hänellä on ymmärtää näiden välinen
yhteys. Kaikkea toimintaa ohjaa yksilön omaama tieto sekä arvopohja. Lisäämällä
nuoren tietämystä edistetään avoimuutta ymmärtää erilaisuutta.

Nuori tarvitsee positiivisia kokemuksia siitä, että hänen osallisuudellaan on merkitystä.
Yhdessä tekeminen ja oma osallisuus lisäävät ymmärrystä siihen, että omilla tekemisillä
voidaan ja saadaan vaikuttaa. Tärkeitä taitoja, joiden valmiuksia kehitetään, ovat
kuunteleminen, puhuminen, keskusteleminen ja perusteleminen; sosiaalinen
kanssakäyminen ja vuorovaikutus; kyky hahmottaa yhteiskuntaa ja olla kriittinen; sekä
kyky osallistua, toimia ja vaikuttaa.

Ympäristön ja elämän kunnioitaminen
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Kansainvälisen nuorisotyömme tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus
kansainvälisen toiminnan kautta oppimiseen. Kansainvälistymisessä on tärkeää huolehtia
alueellisesta ja sosiaalisesta tasa-arvoisuudesta. Nuorten kansainvälistyminen onkin
nähtävä keskeisenä osana kuntien ja maakuntien kehitystyötä. Myös erityisryhmien, kuten
nuorten työttömien, kansainvälistymismahdollisuuksista tulee huolehtia ja haluammekin
tarjota kansainvälistymisen mahdollisuuksia kaikille nuorille. Erityisosaamisemme vuoksi
pystymme mahdollistamaan kansainvälisen toiminnan myös muita heikommassa asemassa
oleville nuorille. Koemme, että eri taustoista tulevien nuorten yhteinen toiminta on
erinomainen sosiaalisen vahvistamisen väline. Tavoitteenamme on kansainvälisen
toiminnan kautta luoda mahdollisuuksia kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja edesauttaa
positiivisia kohtaamisia.
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Solidaarisuus ja yhdenvertaisuus

Tajusin, 
että ollaan

periaatteessa
kaikki ihan

samanlaisia



Kulttuurisen moninaisuuden huomioiva ohjaus ohjaa arvostavaan kohtaamiseen ja
kulttuuriperinnön rikkauden huomioimiseen. Nuoria kannustetaan ennakkoluulottomaan
vuorovaikutukseen ja viestintään. Oman kulttuurisen identiteetin tunnistaminen lisää
ymmärrystä ja kykyä arvostaa myös muita kulttuurisia lähtökohtia. Monikulttuurisessa
yhteisössä kulttuurisesti ja uskonnollisesti poikkeavat väestöt elävät rinnakkain ja nuoret
oppivat olemaan yhdessä erilaisista kulttuureista tulevien kanssa. Monikulttuuriseen
toimintaan osallistuminen auttaa hälventämään pelkoja ja ennakkoluuloja. Nuorista kasvaa
empaattisia ja toiset huomioonottavia globaaleja kansalaisia.

Työskentelemme alueella, jossa on paljon pieniä kuntia ja niissä nuorisotyön resurssit ovat
hyvinkin rajallisia. Usein kansainvälinen työ koetaan byrokraattiseksi, eikä työntekijöillä ole
tarpeeksi aikaa hoitaa hankkeiden hallinnollista puolta ja kehittää osaamistaan
kansainvälisyyden saralla. Siten myös nuoret voivat jäädä helposti ilman tietoa
kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Villa Elballa on vahva rooli kansainvälistymisen
mahdollistajana alueellamme tukien sekä nuoria että nuorten parissa toimijoita.
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Kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys

Tavoitteena on luoda
kansainvälinen

kohtaamispaikka,
jossa syntyy läpi
elämän kantavia

muistoja



Monikulttuurisuus
luonnolliseksi
osaksi lasten ja
nuorten arkea

Alueellisen
verkoston avulla

tukea on
saatavilla ja

kansainvälisyys
kiinnostaa

Tuetaan lasten ja
nuorten kasvua

kohti vastuullista
ja aktiivista
maailman-

kansalaisuutta

Tavoitteet

Kansainvälisen
työn kautta syntyy

kohtaamispaikkoja,
joissa syntyy
elämän läpi

kantavia muistoja

Edistetään
monikulttuurisuutta

ja kansainvälistä
liikkuvuutta

Nuoret ja toimijat
ovat tietoisia

palveluistamme ja
omista

mahdollisuuksistaan
osallistua

kansainväliseen
toimintaan
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Kansainvälisiä liikkuvuuksia
nuorille ja nuorten parissa
toimijoille
Vapaaehtoispalveluja
Koulutuksia
International Club -toimintaa
Neuvontaa ja ohjausta
kansainvälisistä ohjelmista
Projektitoimintaa
Nuorisotyön opiskelijoille
harjoittelujaksoja
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Villa Elban kansainvälisellä osastolla koordinoimme kansainvälistä toimintaa;
nuorisovaihtoja ja vapaaehtoistyöhankkeita sekä järjestämme  kansainvälisiä koulutuksia
nuorisoalan toimijoille. Kansainvälisten hankkeiden avulla tarjoamme lapsille, nuorille ja 
 nuorisoalan toimijoille tavoitteellisia ja pedagogisia mahdollisuuksia non-formaaliin
oppimiseen monikulttuurisessa ympäristössä. Olemme myös kehittämässä
eurooppalaista nuorisotyötä yhteistyössä kansainvälisten verkostojemme kanssa. 

Tarjoamme nuorille mahdollisuuden kansainvälisen toiminnan kautta oppimiseen
monikulttuurisessa ympäristössä sekä löytämään omat vahvuutensa, kykynsä ja
osaamisensa.

Työmme sisältää:



Villa Elban kansainvälisen nuorisotyön yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea ja opastaa
nuorisoryhmiä toteuttamaan Erasmus+ Youth in Action ohjelman kautta rahoitettuja
nuorisovaihtoja. Nuorisovaihdot ovat meillä vakiintunut työtapa kehittää nuorten
kansainvälisyyttä ja osallisuutta. Nuorisovaihdoissa nuorilla on mahdollisuus kehittää
omia taitojaan: he oppivat työskentelemään yhdessä eri kulttuurien ja taustojen kanssa,
heillä on mahdollisuus oppia muista maista ja parantaa kielitaitoaan. Osallistujilla on
myös mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitojaan erilaisten yhteistyötehtävien kautta.
Osallistujilla on mahdollisuus laajentaa maailmankuvaansa ja kasvattaa ymmärrystä
kulttuurisista eroista, mikä auttaa ehkäisemään rasismia ja auttamaan osallistujia
ymmärtämään ja käsittelemään erilaisia kulttuuri-stereotypioita.

Nuorisovaihdot

Vapaaehtoistyö

Koordinoimme Euroopan Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisprojekteja ja tarjoamme
tukea ja neuvontaa kuntien nuorisotoimille, yhdistyksille ja kaikille vapaaehtoisten
vastaanottavana organisaatioista toimimisesta kiinnostuneille yleishyödyllisille tahoille.
Laajojen verkostojemme kautta tarjoamme sekä lyhyt- että pitkäkestoisia
vapaaehtoispalvelupaikkoja eri puolilla Eurooppaa. Lyhytkestoiset vapaaehtoishankkeet
ovat pituudeltaan kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Pitkäkestoiset
vapaaehtoispalveluhankkeen ovat kestoltaan 2-12 kuukautta.  Toimimme vapaaehtoisen
tukiorganisaationa koko hankkeen ajan tarjoamalla tukea ja neuvontaa kaikissa
vapaaehtoispalveluun liittyvissä asioissa.

Vapaaehtoisprojektien tavoitteena on vahvistaa nuoren työelämätaitoja ja tarjota
kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta. Vapaaehtoinen toimii paikallisyhteisön hyväksi
ja saa mahdollisuuden olla mukana edistämässä solidaarisuutta.
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International Club on nuorille suunniteltu mahdollisuus kansainvälistymiseen.
International Club on prosessi, jossa nuoret ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa
ja toteuttamassa kansainvälisyyteen liittyviä hankkeita sekä tutustuvat kansainvälisiin
mahdollisuuksiin, erilaisiin kulttuureihin ja globaalin maailman ilmiöihin. 

International Clubissa ohjaamme lasten ja nuorten kasvua kansainvälisyyteen,
erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostamiseen sekä tuemme lasten ja nuorten
mahdollisuuksia jakaa kokemuksia omasta kulttuurista ja oppia muiden kulttuureista.

International Club on osa nuorisotyössä toteutettavaa globaalikasvatusta, joka tukee
nuorten kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi ja herättää toimimaan
oikeudenmukaisemman ja yhdenvertaisemman maailman puolesta.

International Club -ohjaajan opas

International Club
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https://www.villaelba.fi/content/uploads/2019/08/ICopas2015.pdf


Kyky toimia erilaisista kulttuuritaustoista
tulevien ihmisten kanssa. Kyky toimia

tasavertaisena tiimin ja työyhteisön
jäsenenä. Kyky kuunnella ja viestiä

selkeästi, sekä olla positiivisena osana
työyhteisöä.

Tekninen
osaaminen

Verkosto-
osaaminen

Eettinen
kompetenssi

Työelämätaidot

Perus IT-taitojen lisäksi kyky käyttää
erilaisia kv-työhön liittyviä teknisiä
alustoja kuten Mobility tool, Pass.
sekä talon yhteisiä järjestelmiä
Sarvi, Canva, Seppo ym. Kyky tehdä
visuaalisia esityksiä ja tekninen
osaaminen esimerkiksi
koulutuksellisissa sisällöissä. 

Kyky toimia nuorisotyön
ammattieettisten ohjeistusten
mukaisesti mm. nuorten hyvinvointia
edistäen, nuoria osallistaen,
ajankohtaisia nuorten asioita seuraten,
itseään kehittäen  ja nuorten elinoloja
edistäen, ympäristö-
vastuullisesti ja nuoria 
kannustaen.

Kyky ymmärtää Villa Elban rooli
erilaisten kansainvälisten

verkostojen jäsenenä. Kyky toimia
verkostoissa Villa Elban edustajana

ja osallistua mahdollisin
verkostojen hankkeisiin ja

tapaamisiin.

Kyky viestiä toiminnasta ja sen
vaikuttavuudesta ammatillisesti erilaisia
media-alustoja hyödyntäen eri
kohderyhmille (rahoittajat, nuoret).
Kyky viestiä sekä face to face, että
verkon välityksellä. Villa Elban arvojen
mukainen viestintä.

Sosiaaliset
taidot

Viestinnällinen
osaaminen

Työtä tehdään kehittämisorientoituneella
asenteella. Oma-aloitteisuus nousee esiin

kykynä  huomata oma-aloitteisesti
tehtäviä ja kehittämistä vaativia asioita. ja
saattaa ne loppuun  Kyky tulla toimeen ja

kommunikoiden avoimesti
kanssaihmisten kanssa ja toimia
luotettavasti, rehellisesti, toisia

kunnioittavasti, tukien 
ja kuunnellen.

Rahoituskanavien tuntemus,
hankehakemusten tekeminen,

talous- ja budjetointiosaaminen, 
 koulutus- ja ohjaustaidot,

raportointiosaaminen,
arviointiosaaminen, kansainvälistä

nuorisotyötä ohjaavien
asiakirjojen
tuntemus

Menetelmä-
osaaminen

Kansainvälisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden menestyksellinen edistäminen vaatii
monenlaista osaamista:



Olemme mukana nuorisotyön asiantuntijana verkostoissa niin paikallisella,
valtakunnallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kukaan ei ole vahva yksin vaan jokainen
palvelu tarvitsee tuekseen myös muita toimijoita ja heidän asiantuntijuuttaan. Monialainen
yhteistyö tuo palveluihin uusia näkökulmia ja arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseksi.

Nuorisokeskus Villa Elban kansainvälinen toiminta pohjautuu verkostoyhteistyöhön ja
näiden kautta laajojen kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten verkostojen 
 yhteistyöhön ja synergian hakemiseen. Verkostot edistävät nuorten liikkuvuutta, nuorten
ja nuorisotyöntekijöiden tietotaidon kehittymistä, ja niiden avulla voidaan jakaa osaamista,
kontakteja sekä saada yhteistyöstä synergiaetuja. Verkostojen jäsenet on valittu
sitoutumisen ja toiminnan perusteella, ja ne ovat rakentuneet toimijoiden yhteisiin
näkemyksiin ja intresseihin. Osalla verkostoista on pysyvät säännöt, osa perustuu yhteisiin
projekteihin. Pyrimme liittämään myös yksittäisiä yhteistyökumppaneitamme osaksi
olemassa olevia verkostojamme.
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Kansalliset verkostot
Alueelliset ja paikalliset nuorisotyöntekijä -
verkostot Keski-Pohjanmaalla ja
Pohjanmaalla
Anna Lindh- säätiö, Suomen verkosto 
Suomen Nuorisokeskusyhdistys (SNK)

Sosiaalinen media

YhteistyöverkostotYhteistyöverkostot

Kansainväliset verkostot
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Villa Elba Facebook
Villa Elba Global Instagram
Villa Elba Instagram
Villa Elba Tonttupolku Instagram
Villa Elba Twitter
Villa Elba Youtube

European Network of Youth Centeres (ENYC)
Nordic Network
Platform for European Quality Label Youth Centres
Platform for Youth mobility
Rückenwind 
Youngsters trail

https://www.annalindhfinland.fi/anna-lindh-saatio/
http://www.snk.fi/
https://www.facebook.com/villaelba.fi/
https://www.instagram.com/villaelba_global/?hl=fi
https://www.instagram.com/villaelba.fi/?hl=fi
https://www.instagram.com/tonttupolku.villaelba/?hl=fi
https://twitter.com/villa_elba_
https://www.youtube.com/channel/UCPHPVycT77j-VzeXWZpr6mA
http://enyc.eu/
https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres
https://www.platform-network.com/


ENYC

PLATFORM

QUALITY LABEL FOR
YOUTH CENTRES

Verkostojemme jäsenetVerkostojemme jäsenet
Paikkamerkkiä
klikkaamalla 

aukeaa
organisaation

nettisivu

https://www.snk.fi/
http://www.systemandgeneration.com/en/
https://jugend-unterfranken.de/
http://www.jubi-unterfranken.de/
http://www.injuve.es/
https://www.villaelba.fi/
https://www.actforsocietycenter.org/
http://juniorbb.sk/
http://www.synergy-net.info/
http://www.filox.org/
https://www.dehogerielen.be/
http://www.hot-sinzig.de/
mailto:nmarinova@nbu.bg
http://www.mc-krsko.si/
http://www.rcm.sk/
http://www.systemandgeneration.com/
https://www.shrewsburyhouse.org.uk/
https://www.standrews.ie/
https://www.aha.or.at/
https://www.jeugdcultuurenwetenschap.be/
https://estyes.ee/
https://www.evea.de/
https://www.ljrmv.de/
https://www.momentumworld.org/
https://www.facebook.com/yopa.ngo/
https://www.youthworkireland.ie/
https://youthworktipperary.ie/
http://www.comune.torino.it/
http://www.vedogiovane.it/
https://www.aha.li/
https://cubic-online.eu/
https://www.snj.public.lu/
http://www.juventudefamalicao.org/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.informajoven.org/
https://www.destelheide.be/
https://youthcentre.plovdiv.bg/
https://www.marttinen.fi/
https://wannseeforum.de/en
https://kdys.ie/
https://erliewen.snj.lu/marienthal/
https://cjl.ipdj.gov.pt/
http://fitt.ro/
https://www.facebook.com/ekoloskicentar/?rf=151097351734328
https://www.mc-brezice.si/


Villa Elban strategia  
2021-2023

2019

EU:n nuorisostrategia  2019-2027 

2030

SNK:n strategia
2022-2024 

Erasmus+ -ohjelma  2021-2027

2021 2022 2023

CoE Youth Sector Strategy 2020- 2030 

2020 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Euroopan solidaarisuusjoukot  
2021-2027

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 
2020–2023
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https://www.villaelba.fi/content/uploads/2021/06/Villa-Elba-Strategia-2021-2023-ID-8931.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/digilibretto_draft180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/digilibretto_draft180919.pdf
https://www.snk.fi/wp-content/uploads/nuorisokeskusten-strategia-2022-2024.pdf
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_fi
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_fi
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_fi
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
https://europa.eu/youth/solidarity_fi
https://europa.eu/youth/solidarity_fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162007/OKM_2020_2_VANUPO_fi_u.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Our common path

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Project Friendship

OPH-tulovalmennus

Vapaaehtois-tiimihankkeet Tulovalmennukset

Seminaari

Nuorisovaihto

Seminaarit

Hei! Olen
pitkäaikaisvapaaehtoinen

ja työskentelen Villa
Elbassa tammikuusta

joulukuuhun.

Kansainvälinen
osasto järjestää pitkin

vuotta myös
International Club

toimintaa.

Nuorisovaihdot



Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Elf Around

Magic forest of trolls

Youth can do it

Elf Start

Elf Around

OPH-tulovalmennus

OPH-tulovalmennus

Kesäkuu

Summer for success
OPH-tulovalmennus

Seminaari

Nuorisovaihto

Kansainvälisen osaston
vuoteen kuuluvat

vakiintuneena osana vuosittain
kaikki tässä vuosikellossa

näkyvät hankkeet,
valmennukset, seminaarit ja

nuorisovaihdot.
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Toimimme myös
lähettävänä järjestönä

Suomessa asuville
nuorille.



Arvioimme Villa Elban kansainvälistä nuorisotyötä jatkuvasti. Arvioimme työtä
kokonaisvaltaisesti organisaation sisäisillä vuosittain järjestettävillä kehittämispäivillä sekä
vuosisuunnitelmien teon yhteydessä. Arvioimme myös yksittäisiä kansainvälisiä hankkeita
niiden aikana sekä niiden jälkeen. Keräämme myös palautetta hankkeiden osallistujilta ja
yhteistyökumppaneilta.

Oppimisen arviointi on myös tärkeä osa kansainvälistä nuorisotyötä. Tuemme jokaiseen
kansainväliseen projektiin osallistuvaa nuorta tai nuorten parissa toimijaa oman oppimisen
arvioinnissa. Käytämme erilaisia menetelmiä, jotka auttavat osallistujaa oman oppimisen
tunnistamisessa sekä oppimisen sanoittamisessa. On tärkeää tunnistaa ja sanoittaa niitä
tietoja ja taitoja, joita yksittäisen projektin aikana on opittu, jotta osallistuja osaa käyttää
kansainvälisen nuorisotyön hyötyjä tulevaisuuden työ- ja koulutusmahdollisuuksiin
hakeutumisessa.  Arvioinnin välineenä käytämme esimerkiksi Youthpassia.

Olemme laatineet laadunarviointityökalun järjestämillemme hankkeille. 
 Laadunarviointityökalu toimii toiminnan laadukkaan toteutuksen tukena ja arvioinnin
välineenä. Jokaisen hankkeen lopussa järjestetään yhteinen arviointi-palaveri, jossa
toimintaa tarkastellaan lomakkeessa esitettyjen tavoitteiden ja mittarien avulla. Olemme
myös tehneet Seminaarien prosessisuunnitelman. Prosessisuunnitelma toimii seminaarien
laadukkaan toteutuksen tukena. Laadunarviointityökalu ja seminaarien prosessisuunnitelma
löytyvät tämän dokumentin liitteenä.

Liitteet:

Laadunarviointityökalu kansainvälisiin hankkeisiin
Seminaarien prosessisuunnitelma
Kansainvälistyjän puuhasivu
Youthpass
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Laadunarviointityökalu 
kansainvälisiin hankkeisiin

PROSESSIT
Toteutunut

Hankkeen markkinointi on aloitettu hyvissä ajoin 

Ei 
toteutunut

Ei voida 
arvioida

Toteutuksen 
laatu 

asteikolla 1-3 p.

Osallistujat vastaavat hakemuksessa 
esitettyä profiilia

HANKKEEN NIMI:

HANKKEEN AJANJAKSO:

Laadunarviointi -työkalu toimii hankkeiden laadukkaan toteutuksen tukena ja arvioinnin välineenä. Jokaisen
hankkeen lopussa järjestetään yhteinen arviointi-palaveri, jossa toimintaa tarkastellaan alla olevien tavoitteiden
ja mittarien avulla.

VOLUNTEERIN TEAMS -HANKKEET

Osallistujista on saatu riittävät taustatiedot 
(erityisruokavaliot, erityistarpeet) 

Kaikki tarvittavat etukäteisvalmistelut on tehty ajoissa 
(sis. materiaalihankinnat, tilavuokrat, mahdolliset 
majoitukset jne.)

Lähettäville tahoille ja osallistujille on lähetetty
infopack



Tulovalmennuskouluttajat ovat onnistuneet
tukemaan osallistujien oppimisprosessia

Lähettävät tahot ovat tehneet projektia
näkyväksi

Projektista on tehty some-postaus

Lähettävät tahot ovat saaneet tietoa projektin
kulusta

HANKKEIDEN LAADUNARVIOINTI-TYÖKALU

Projektista on tehty lehdistötiedote 
 

Työnohjaus on ollut joustavaa ja huomioinut ryhmän
vaiheet

Nuorilla on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi
ja vaikuttaa toimintaan

Mentori on tukenut nuorten oppimisprosessia

OPPIMINEN JA KASVU

Toteutunut

Nuorten tavoitteet on selvitetty
taustatietolomakkeella

Ei 
toteutunut

Ei voida 
arvioida

Toteutuksen 
laatu 

asteikolla 1-3 p.

Tavoitteiden toteutumista on seurattu

Osallistujat ovat päässeet tavoitteisiinsa



HANKKEIDEN LAADUNARVIOINTI-TYÖKALU

Nuorten taitojen kehittymisen lomake on
täytetty projektin alussa

Osallistujat ovat arvioineet taitojensa kehittymisen
projektin lopussa

Osallistujista on otettu 
matkalaukkukuvat

Osallistujat ovat saaneet Youthpassin



Seminaarien prosessisuunnitelma

PROSESSIT

Ennen seminaaria
Materiaalien tuottaminen, vastuuhenkilö:

 

Toteutunut

Infopaketti

Ohjelman suunnittelu

Ilmoittautumislomakkeen laatiminen

SEMINAARIN NIMI:

SEMINAARIN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Prosessisuunnitelma toimii seminaarien laadukkaan toteutuksen tukena. Ennen seminaaria järjestetään
suunnittelupalaveri, jossa jaetaan vastuualueet.

Seminaarin osallistujille kutsu sekä kaikki tarvittava etukäteismateriaali
(Infopaketti, ohjelma, ilmoittautumislomake jne.)

Mahdollisten vierailevien luennoitsijoiden valitseminen
ja kutsuminen seminaariin



Kyydit

Roolien jakaminen (kuinka monta vetäjää ja missä rooleissa)

Seminaarien  prosessisuunntielma 

TILAT JA RUOKAILUT

Vastuuhenkilö:

Tilat (kokoustilat, majoitusjärjestelyt, sauna jne.) 

Ruokailut (sis. mm. erityisruokavalioden ilmoittaminen eteenpäin ja teemallinen
loppuillallinen, esim. ilmastoystävällinen tai planetaarinen)

Vapaa-ajanohjelmien valitseminen ja varaaminen

SEMINAARITILAT

Nimikyltit

Viihtyisät tilat

Facebook-ryhmän tekeminen

Seminaarin nimi esillä

Vastuuhenkilö:

Läksiäislahjat

Kilpailujen palkinnot

Diplomit 

Loppuohjelma



Paloturvallsuus

TURVALLISUUS

Turvallisuus asioista infoaminen

Vastuuhenkilö:

Seminaarien  prosessisuunntielma 

Ensiaputarvikkeet

Maksumääräysten tekeminen (matkakulujen palautukset)

TALOUS

Budjetti

Vastuuhenkilö:

HANKEHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

Youthpass

Vastuuhenkilö:

Mobilitytool

Hankkeen aloituspalaveri

Loppuraportti

Kirjallisuus ja esitteet esillä

Tarjoilut



Etsi reittiEtsi reitti  
rauhankyyhkynrauhankyyhkyn  

luoluo

Kansainvälistyjän puuhasivu!
Kansainvälistyjän puuhasivu!

Väritä kansainvälisenVäritä kansainvälisen  
osastonosaston

Ulappa-tonttuUlappa-tonttu

Löydä listanLöydä listan  
sanatsanat  

ruudukostaruudukosta

LIIKKUVUUSLIIKKUVUUS
ENYCENYC

RUCKENWINDRUCKENWIND
VAPAAEHTOISUUSVAPAAEHTOISUUS
SOLIDAARISUUSSOLIDAARISUUS

YOUTHPASSYOUTHPASS
RAUHANKASVATUSRAUHANKASVATUS

PLATFORMPLATFORM
GLOBAALIGLOBAALI
PROJEKTIPROJEKTI

SEMINAARISEMINAARI
ARVIOINTIARVIOINTI

VERKOSTOTVERKOSTOT


