Nuorten omat projektit

NUORTEN OMAT
PROJEKTIT
Nuorten kanssa toteutettujen projektien myötä syntyvä
osallisuuden tunne rakentuu vahvasti ideoinnin, suunnittelun
ja toteutuksen luomalle kokonaisuudelle. Turvallisen aikuisen
tuella toteutetut projektit tarjoavat nuorille kivaa vapaa-ajan
toimintaa, tärkeitä onnistumisen kokemuksia, vertaistukea
sekä välittävän aikuisen aikaa ja läsnäoloa. Projekteja tekemällä
nuoret oppivat myös opiskelu- ja työelämässä tarvittavia taitoja
itselleen sopivalla ja motivoivalla tavalla.
Osallistava ja toiminnallinen projekti pohjautuu nuorten
tarpeille ja toiveille ja nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita heti
alusta lähtien. Projekti tuntuu nuorille omalta jutulta, kun he
saavat siinä vahvan roolin ja pääsevät määrittämään, mitä
tehdään, milloin ja miten. Nuorten toiminnan taustalla ohjaaja
on luotettava aikuinen, joka tukee ja on apuna tarvittaessa.
Antoisimmillaan projektitoiminta on silloin, kun jokaiselle
nuorelle löytyy yhdessä sovittu, mielekäs ja sopivan kokoinen
tehtävä. Tehtävien määrittelyssä tärkeää on nuoren oma
osaaminen ja kiinnostuksen kohteet.
Nuorten toteuttaman projektin tuloksena voi syntyä
monenlaisia asioita, kuten kesäkahvila, bändin demolevy,
taidenäyttely, ratsastusleiri, mopopaja, harrastuskerho, retki
tai reseptikirja. Unohtumattomien kokemusten lisäksi se voi
tarjota nuorille mahdollisuuden rahan ansaitsemiseen sekä
ponnahduslaudan opiskelu- tai kesätyöpaikkaan.

Projektille on ominaista:
•• ainutkertaisuus
•• sovittu aloitus- ja päättymisaika
•• toiminnalle annetut puitteet
•• selkeät tavoitteet
•• sovitut toteuttamistavat, työnjako ja ohjaaminen

PROJEKTI ETENEE VAIHEITTAIN
Seuraavassa perehdytään projektin eri vaiheisiin, joiden
aikana ryhmän kanssa yhdessä sovitut asiat voidaan kirjata
projektisuunnitelman muotoon. Suunnitelmassa huomioitavat
asiat on esitetty omassa kappaleessaan luvun loppupuolella.
(6/8)
(1) Ryhmähengen ja pelisääntöjen luominen
(2) Tavoitteen asettaminen
(3) Projektisuunnitelman tekeminen
(4) Organisointi ja työnjako
(5) Projektin toteuttaminen
(6) Loppuarviointi
(7) Projektin päättäminen
(8) Projektin arviointi (jatkuvaa)
(9) Dokumentointi (jatkuvaa)

RYHMÄHENGEN MERKITYS
Nuorella on suuri tarve kuulua johonkin ryhmään. Jotta
ryhmästä muodostuisi hyvän olon yhteisö, on tärkeää heti
ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien luoda mahdollisuudet
yhteishengen syntymiseen ja ylläpitämiseen. Olennaista
ryhmähengen rakentumisessa on tuttuus ja turvallinen ilmapiiri
sekä keskinäinen kunnioitus ja hyväksyntä. Näitä asioita on
mahdollisuus jokaisella tapaamiskerralla erilaisten harjoitusten
avulla vahvistaa ja ylläpitää.
Punaisena lankana ryhmähengen luomisessa toimivat
seuraavat asiat:

•• Positiivinen keskinäinen huumori luo ilmapiiriin rentoutta ja
hyvää oloa.
•• Kannustavan ja arvostavan palautteen antaminen rohkaisee
aktiivisuuteen.
•• Toisen asemaan asettuminen auttaa ymmärtämään erilaisia
mielipiteitä ja toimintatapoja.
•• Toimivan ja toisia arvostavan keskustelukulttuurin opettelu
ja ylläpito helpottaa myös ristiriitatilanteiden selvittämistä
hyvässä hengessä.
•• Jokaisen käytös ja toiminta vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin yhtä
paljon.
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Olennainen ryhmähengen luomiseen liittyvä asia on
pelisääntöjen sopiminen heti toiminnan alussa. Yhdessä
luodut säännöt sitouttavat toimintaan ja auttavat mahdollisten
erimielisyyksien selvittelyssä. Sääntöjen luominen myös
vahvistaa tunnetta siitä, että ryhmä ja siihen kuuluminen on
jokaiselle tärkeä asia. Sovittujen sääntöjen lisäksi on hyvä
jo etukäteen yhdessä miettiä, mitä tehdään, jos joku rikkoo
niitä. Ohjaajan kannattaa aina huolehtia siitä, että tilanteet
ratkaistaan hyvässä hengessä.
Ryhmäytymistä edesauttavia harjoituksia löytyy
Harjoituspankista.
Pohdittavaksi:
•• Miten me-henkeä voisi vahvistaa yhdessäolon, harjoitusten,
yhteisten kokemusten ja pelisääntöjen avulla?
•• Miten varmistan, että kaikki pääsevät vaikuttamaan ryhmän
toimintaan?
•• Mitä nuoret toivovat ohjaajalta?
•• Miten ohjaan ja kannustan nuoria ratkomaan
pulmatilanteita?
•• Miten huomioimme onnistumiset ja käsittelemme
vastoinkäymiset?

PROJEKTIN TAVOITTEET
Tutustumisen ja ryhmäytymisen ollessa jo hyvässä käynnissä,
on aika alkaa ryhmän kanssa miettiä yhteisen toiminnan
tavoitteitta. Mitä halutaan yhdessä tehdä ja aikaansaada?
Tavoitteet määrittävät, mitä jatkossa tullaan tekemään ja miten.
Kun on tiedossa se, mitä tavoitellaan, on myös helpompi valita
sopivat käytännön toimenpiteet. Yhdessä sovituilla tavoitteilla
varmistetaan myös, että jokainen ryhmän jäsen tietää, mitä
ollaan tekemässä ja minkä takia.
Ohjaajan on hyvä varata tavoitteiden sopimiselle riittävästi
aikaa ja varmistaa, että tavoitteet ovat sopivan motivoivia,
mutta kuitenkin saavutettavissa. Tavoitteen saavuttamista
edesauttaa, kun varsinaisen päätavoitteen lisäksi määritellään
myös välitavoitteita, jotka tukevat lopullisen tavoitteen
saavuttamista.
Ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi tärkeitä ovat jokaisen
omat henkilökohtaiset tavoitteet, joita nuoria kannattaakin
kannustaa pohtimaan.

Pohdittavaksi:
Onko ryhmän päätavoite realistinen ja saavutettavissa?
Onko ryhmällä välitavoitteita?
Miten tämä projekti voi tarjota onnistumisen kokemuksia
nuorille?
Mitä minä toivon ja tahdon ryhmän toiminnasta saavani?

TEHTÄVIEN JAKO JA AIKATAULUTUS
Tavoitteiden ja pelisääntöjen luonnin jälkeen on luontevaa sopia
tehtävistä ja aikataulusta.
Työnjako selkeyttää, kuka tekee ja mitä ja sen avulla tehtävät
tulee jaettua tasapuolisesti. Näin myös varmistetaan, että
jokaiselle tehtävälle löytyy sopiva tekijä. Yhdessä keskustellen
sovitaan jokaiselle omat vastuutehtävät ja vähemmän
halututkin työt jaetaan tasan.
Ohjaajan on hyvä varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa omiin tehtäviinsä. Nuoria kannattaa kannustaa
tarttumaan myös vieraammilta tuntuviin asioihin ja auttaa
näkemään niiden tarjoamat kehittymismahdollisuudet. On
myös tärkeää tuoda jo heti työnjaon yhteydessä esiin se, että
jokaisella on mahdollisuus pyytää ja saada apua tarvittaessa.
Näin kynnys haastavampienkin hommien hoitamiseen tuntuu
matalammalta.
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TALOUS
TALK-muistilista auttaa tehtävien hoidossa. Sen voi käydä
yhdessä läpi ja pitää koko projektin ajan näkyvillä.
Teen tehtäväni ajallaan, mieluiten heti kun se on mahdollista.
Autan muita ja pyydän tarvittaessa itse apua.
Luotan toisten osaamiseen ja annan heille kannustavaa
palautetta.
Kerron muille omista tekemisistäni ja ajatuksistani.

Tehtävien suorittamiselle on hyvä luoda aikataulu, jolloin
varmistetaan, että kaikki tarpeellinen tulee tehdyksi oikeaan
aikaan ja oikeassa järjestyksessä. Aikataulu kannattaa tehdä
mahdollisimman väljäksi, näin varaudutaan mahdollisiin matkan
varrella tuleviin itsestä tai muista johtuviin viivästyksiin. Jo heti
alussa on hyvä yhdessä käydä läpi, kuinka paljon aikaa ryhmän
jäsenillä on toimintaan käytettävissä sekä huomioida tehtävien
rytmityksessä ryhmäläisten mahdolliset lomat, matkat ja muut
poissaoloajat.
Aikataulussa pysymistä helpottaa, jos matkan varrelle sovitaan
yhteisiä tarkistushetkiä. Näin voidaan ajoissa varautua
mahdollisiin ruuhkiin tai muihin yllätyksiin sekä sopia
tarvittaessa tehtävien uudelleen jaosta

Aikataulutuksen avuksi:
Huolellinen suunnittelu
•• tehkää riittävän väljä suunnitelma
•• miettikää, mitkä asiat vievät paljon aikaa
•• sopikaa tehtävien jaosta yhdessä
Tehtävät järjestykseen
•• kirjatkaa ylös kaikki tehtävät
•• erotelkaa laajat, enemmän aikaa vievät tehtävät sekä
pienet, nopeammat tehtävät
•• jaotelkaa tehtävät tärkeisiin ja kiireellisiin sekä odottamista
kestäviin
•• miettikää, mikä on tehtävien keskinäinen järjestys
Kannustus
•• muistakaa kehua itseä ja toisia
•• tuokaa esiin jo tehdyt asiat
•• juhlistakaa saavutuksia
Avunanto
•• antakaa ja pyytäkää apua rohkeasti ja ajoissa
•• huolehtikaa siitä, että jokaisella on sopivasti tehtäviä

Jo toiminnan suunnittelun alkuvaiheessa tulee yleensä
esille raha ja sen tarve. Onkin hyvä yhdessä miettiä, mitkä
suunnitellut asiat on mahdollista toteuttaa ilman rahaa, minkä
verran rahaa tarvitaan muiden asioiden aikaan saamiseksi sekä
mistä ja miten rahaa voisi hankkia.
Tulot ja menot kootaan budjetiksi, joka kannattaa laatia
realistisesti. Toimiva tapa on myös arvioida tulot aina hieman
todellisuutta pienemmiksi ja menot taasen suuremmiksi. Näin
varmistetaan rahojen riittävyys mahdollisimman hyvin.
Pienet budjetit voi kirjata vapaasti ryhmän valitsemalla tavalla,
mutta isoimmissa kannattaa hyödyntää esimerkiksi Exceltaulukkoa tai muuta laskentaohjelmaa.
Menot:
Kirjatkaa allekkain, mihin tarvitsette rahaa.
Arvioikaa jokainen meno erikseen:
•• mikä on edullisin toteutustapa?
•• voitteko saada lahjoituksia?
•• saatteko alennuksia?
•• mitä voitte tehdä itse?
•• mitä ette oikeastaan tarvitse lainkaan?
•• laskekaa menot yhteen.
Tulot:
•• Kirjatkaa ylös, mistä saatte rahaa.
•• Kirjoittakaa tulot allekkain.
•• Laskekaa tulot yhteen.
Vähentäkää menot tuloista. Jos tulos ei näytä nollaa, on hyvä
miettiä, miten menoja voisi pienentää tai vastaavasti tuloja
suurentaa.
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ARVIOINTI
Ryhmän toimintaa ja projektin etenemistä on hyvä seurata
ja arvioida sekä toiminnan aikana että sen loppuvaiheessa.
Tärkeää on säännöllisesti jutella nuorten kanssa siitä, miltä
yhteinen oleminen ja tekeminen heistä tuntuu, mitkä ovat
fiilikset ja miten projekti heistä etenee. Keskusteluhetkien
myötä jokainen saa mahdollisuuden pohtia omaa rooliaan osana
ryhmää ja lisäksi koko ryhmän toimintaa.
Toiminnan päättyessä yhdessä tehty loppuarviointi varmistaa,
että mielissä olevat olennaiset asiat on mahdollista vielä
tuoda esiin. Näin ryhmän toiminta saa hallitun päätöksen eikä
asioita jää ilmaan leijumaan. Lisäksi voidaan yhdessä iloita
onnistumisista ja oppia vastoinkäymisistä.
Ohjaajan kannattaa valita arviointiin menetelmiä, jotka
rohkaisevat nuoria tuomaan oman näkemyksen esiin ja
mahdollistavat kaikkien äänen tasapuolisen kuulemisen.
On myös hyvä varmistaa toisia arvostavan keskustelusävyn
säilyminen, tuoda keskusteluun oma ohjaajan näkökulma ja
huolehtia siitä, että toiminta päättyy positiivisissa tunnelmissa.
Ohjaajan kannattaa myös keskustella jokaisen nuoren kanssa
kahdestaan siitä, mitä nuori kokee oppineensa ja, miten voisi
oppimaansa jatkossa hyödyntää.
Arvioinnin menetelmänä voi käyttää esimerkiksi yhteisiä
keskusteluja, pienryhmä– ja paripohdintoja, itsereflektioita,
kuvakollaaseja, blogeja tai oppimispäiväkirjoja. Olennaisinta
on antaa nuorten omille ajatuksille aikaa ja tilaa sekä yhdessä
keskustelujen pohjalta miettiä tarvittavia muutoksia toimintaan.

Alla on kysymyksiä, joita voi soveltaen hyödyntää arvioinnin
toteuttamisessa.
Ryhmän toiminta
Miten yhteisten pelisääntöjen noudattaminen sujuu?
Minkälainen tunnelma ryhmässä on?
Miten työnjaossa on onnistuttu?
Miten kaikkien mielipiteiden huomioinnissa on onnistuttu?
Miten toisten auttamisessa ja avun pyytämisessä on
onnistuttu?
Miten olen itse osallistunut ryhmän toimintaan ja huolehtinut
tehtävistäni?

Itsearviointi
Miten onnistuin toteuttamaan omat tavoitteeni?
Mitä opin itsestäni ja toiminnastani?
Mitä opin toisilta ja muiden toiminnasta?
Miten aion hyödyntää oppimaani jatkossa?

Toiminnan sisältö
Minkälaiselta yhteinen tekeminen tuntuu?
Mitä olemme jo saaneet aikaiseksi?
Mitä on tehty erityisen hyvin?
Mitä kannattaisi seuraavalla kerralla tehdä toisin?
Mikä toiminnassa itseäni innostaa?
Lopuksi
Mikä oli kivointa projektissa?
Mikä oli tylsintä projektissa?
Miten ryhmä onnistui toiminnan eri vaiheissa?
Miten jokaisen osaamista hyödynnettiin?
Miten mahdolliset ongelmat ratkaistiin?
Minkälaista palautetta ryhmä on saanut?
Mitä tekisitte toisin?
Onko ryhmällä jatkosuunnitelmia?
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PROJEKTISUUNNITELMA
Tavoitteet, aikataulu, työnjako ja budjetti voidaan varsinkin
laajemmissa projekteissa koota yhteen kirjalliseksi
projektisuunnitelmaksi. Suunnitelma helpottaa kokonaisuuden
hallintaa.
Suunnitelman voi koota yhdessä sovittuun muotoon joko
paperille tai digitaalisesti. Apuna voi käyttää erilaisia
suunnittelun työkaluja, joista yksi monen kokoiseen toimintaan
muokkautuva on Road Map, johon merkitään aikajanalle kaikki
tehtävät omilla post it -lapuillaan (ks. kuva vieressä)
Projektisuunnitelman laajuus ja muoto riippuvat projektin
koosta, mutta siihen on usein hyvä kirjata ainakin seuraavat
asiat:
•• Projektin nimi
•• Tavoitteet (mitä halutaan saada aikaan)
•• Kohderyhmä (keihin projektin toiminta kohdistuu)
•• Toteuttajat (ryhmän jäsenet sekä mahdolliset
yhteistyökumppanit)
•• Tehtävät asiat ja niiden toteutusaikataulu (mitä tehdään,
kuka tekee, milloin tehdään)
•• Budjetti (mihin rahaa tarvitaan ja kuinka paljon, mistä rahaa
saadaan, mitä voidaan tehdä ilman rahaa)
•• Arviointi (miten toiminnan sujumista ja ryhmän fiiliksiä
seurataan toiminnan aikana ja sen lopuksi)
Onko kaikki projektin vaiheet huomioitu?
Onko aikataulu realistinen ja tarvittaessa joustava?

Malli: bänditapahtuman Road Map

Onko budjetti realistinen ja tarvitaanko varainhankintaa?
Onko viestintätoimenpiteet mietitty?
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PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN
Projektin lopettamisvaiheessa on vielä muutamia huolehdittavia
asioita. Kannattaa varmistaa, että kaikki käytännönasiat on
loppuun suoritettu, tilat siivottu, lainatavarat palautettu,
talouspuoli viimeistelty ja kumppaneita kiitetty. Joskus
projekteista pitää myös koota mahdollisille rahoittaja- tai
kumppanitahoille loppuraportti, joka toimii myös ryhmän
omana muistona tehdystä. Raportissa voi tekstin lisäksi
hyödyntää matkan varrella otettuja kuvia ja sen voi koostaa
myös videon tai blogin muotoon. Ja, ihan lopuksi on aika pitää
omalle ryhmälle kunnon loppujuhlat!

Mitkä ovat omat ja muiden fiilikset toiminnan jälkeen?
Missä onnistuttiin? Mitä olisi kannattanut tehdä toisin?
Milloin ja minkälaiset juhlat ryhmä haluaa?
Miten ohjaajana varmistan, että kaikki ryhmän jäsenet eroavat
hyvillä mielin?
Haluaako ryhmämme jatkaa vielä yhdessä vai siirrymmekö
kukin tahoillamme kohti uutta?

Muistilista projektin lopettamiseen
••
••
••
••
••

Varmistakaa, että kaikki käytännönasiat on hoidettu.
Tehkää loppuraportti itsellenne ja yhteistyökumppaneille.
Kiittäkää mukana olleita.
Palkitkaa itsenne loppujuhlilla.
Loppuraportissa huomioitavaa:
- kenelle raportti on tarkoitettu
- onko kaikki olennainen tieto tuotu esiin
- onko teksti helppolukuinen
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OHJAAJAN VARMISTUSLISTA
Ryhmähenki
•• tutustutaan toisiin kunnolla ja varmistetaan ryhmähengen
hyvänä pysyminen koko projektin ajan
•• annetaan jokaiselle tasapuolinen mahdollisuus kertoa oma
mielipiteensä
•• juhlitaan onnistumisia ja puretaan pettymykset yhdessä

Työnjako
•• jaetaan työtehtävät tasaisesti ja kiinnostuksen mukaan
•• rohkaistaan uusiin aluevaltauksiin

Talous
•• laaditaan budjetti huolella ja realistisesti
•• seurataan budjetissa pysymistä säännöllisesti

Aikataulu
•• suunnitellaan aikataulu yhdessä riittävän realistiseksi ja
joustavaksi
•• reagoidaan mahdollisiin muutoksiin ajoissa

Tiedottaminen
•• huolehditaan siitä, että tieto kulkee jokaiselle ja kaikki
pysyvät asioissa tasapuolisesti ajan tasalla
•• viestitään toiminnasta myös ulospäin
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