
MAHIS
• Koulutus ohjaajille
• Tuki nuorten projekteille

MAHIS
ELÄMÄ HALTUUN, UNELMAT TOTEEN



”Itselleni oli hienoa, että sain kokea roolini  
nuorten “sivustaseuraajana” en niinkään 

 valmiiden toimintamallien antajana. Unohtamatta  
kuitenkaan turvallisen aikuisen roolia.”

”Mahis-koulutuksessa sain paljon  
erilaisia näkökulmia ohjaamiseen  

ja nuorten kohtaamiseen.”

Kokemuksia Mahiksesta

”

”

”Oli hienoa huomata, miten alussa niin hiljaiset 
pojat olivat lopussa niin eläväisiä  

ja sosiaalisesti lahjakkaita.”

”

”

”Päällimmäisenä ajatuksena nousi nuorten 
osallistamisen merkityksellisyys. Kun nuorille 

annettiin isoa roolia suunnittelussa, sitoutuivat  
he ja kokivat sisällön siten myös mieluisaksi.”



ELÄMÄ HALTUUN MAHIKSEN TUELLA
Syrjäytymistä ehkäisevä sosiaaliseen vahvistamiseen perustuva  
nuorten ryhmätoiminnan malli:

• Tavoitteena haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren     
elämänhallinnan vahvistaminen ja itsetuntemuksen lisääminen

• Kaksipäiväinen Mahis-koulutus ohjaajille

• Taloudellinen Mahis-tuki nuorten ryhmien toimintaan
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Mahis-ohjaajaa
Lähes 2200

Mikä on Nuorten Akatemia?
Nuorten Akatemia on nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio. Jäseninämme 
ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Innostamme nuorten parissa toimivia 
aikuisia mahdollistamaan nuorten osallisuutta. Tarjoamme koulutusta, projektirahaa 
nuorille, vertaiskohtaamisia sekä materiaaleja ohjaajien käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Mahikselle Varhainen 
puuttuminen -palkinnon.  
 
Valtakunnallisesti toimivaa Mahista koordinoi Nuorten Akatemia.



Mahis-koulutuksessa saat valmiuksia nuorten ryhmätoiminnan osallistavaan 
ohjaamiseen sekä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten 
tukemiseen. Koulutuksen käytyäsi voit hakea Mahis-tukea nuorten 
suunnitteleman projektin toimintakuluihin.

Koulutus on menetelmiltään osallistava, keskusteleva ja toiminnallinen. 
Koulutuksen käyneet voivat liittyä Mahis-ohjaajien omaan Facebook-ryhmään, 
joka mahdollistaa vertaistuellisen keskustelun koulutuksen jälkeenkin.

Koulutuksessa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten osallistan ja innostan nuoria? 

• Kuinka kohtaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren? 

• Miten rakentuu nuorten oma projekti ja minkälainen on ohjaajan rooli 
siinä? 

• Minkälainen on hyvä ohjaaja ja minkälainen on oma ohjaustyylini? 

• Miten huolehdin omasta jaksamisestani?

Kouluttaudu Mahis-ohjaajaksi

TUTUSTU
KOULUTUKSEEN

NETISSÄ



TERVETULOA MAHIS-KOULUTUKSEEN! 
 
Katso Mahis-ohjaajakoulutusten ajankohdat ja paikkakunnat netistä.  
Jos lähiseudullasi ei ole koulutuksia, voit tilata kaksipäiväisen  
Mahis-koulutuksen 10–20 hengelle. 

Koulutuksen voi tilata joko oman organisaation toimijoille  
tai useamman organisaation yhteisenä.

www.mahis. info

Lisää tietoa koulutuksesta osoitteessa:

Kaikki Mahis-koulutukseen osallistuvat saavat itselleen materiaalin, 
joka syventää koulutuksessa käsiteltyjä asioita.

• Täydentävää teoriataustaa

• Runsaasti käytännönharjoituksia ryhmän toiminnan eri vaiheisiin

• Mahis-osio

ILMOITTAUDU
KOULUTUKSEEN

NETISSÄ



Mahis-tuella haaveet toteen

Mahis-ohjaajalle tarjoutuu neljästi vuodessa mahdollisuus hakea Mahis-tukea 
nuorten ryhmän suunnittelemaan projektiin. Mahis-tuki mahdollistaa ryhmälle 
niin suurten kuin pientenkin unelmien toteuttamisen.

www.mahis. info

Tutustu Mahis-tuenhaun ohjeisiin ja hakulomakkeisiin netissä:

MAHIS-PROJEKTIEN SATOA

Kesäleiri alakoululaisille, bänditapahtuma, 
lyhytelokuva, YouTube-kanava, kalaretki, 
nuorisotilan remontti, valokuvausprojekti, 
pakohuonepeli, digitarina, muotimessut,  
kerhoja, retkiä, leirejä ja paljon muuta!

Yhdessä toteutetun, välittävän aikuisen ohjaaman projektin myötä nuoret 
saavat tärkeitä ryhmään kuulumisen ja onnistumisen kokemuksia sekä 
vahvistusta itsetunnolleen ja elämänhallinnalleen. Toiminta mahdollistaa myös 
toisten nuorten tarjoaman vertaistuen.



www.mahis. info

Täytä hakemus netissä:

LISÄÄ MAHIKSIA! 

• Hyödynnä mahdollisuus hakea tukea jatkoprojektille! 

• Sama ryhmä voi saada jatkorahoitusta yhden kerran. 

• Uudet projektit odottavat – hyödynnä Mahis-tuki myös niiden 
toteuttamiseen!

• Kokoa uusi nuorten ryhmä ja anna mahdollisuus uusien haaveiden 
toteuttamiseen. 

HAE
MAHIS-TUKEA

NETISSÄ

HAE MAHIS-TUKEA

Keväällä 28.2. ja 30.4. mennessä    
Syksyllä 30.9. ja 30.11. mennessä



MAHIKSEN KUMPPANIJÄRJESTÖT:

MAHIKSESSA MUKANA MYÖS:

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• Nuorten Keski-Suomi 
• Kirkon kasvatus- ja perheasiat
• Luonto-Liitto
• Suomen 4H-liitto
• Joensuun Pelastakaa Lapset

ALKO OY 
Alko Oy on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka tehtävänä 
on alkoholijuomien vähittäismyynti. Tehtävässä toimiessaan 
Alko ottaa huomioon alkoholin kulutuksen aiheuttamat 
haittavaikutukset. Alkon myyjillä  on vastuu siitä, ettei 
alkoholijuomia myydä eikä välitetä alaikäisille tai selvästi 
päihtyneille. 

Lue lisää: www.alko.fi/vastuullisesti

www.mahis.info 

Mahista rahoitetaan veikkausvoittovaroista.


