
Koulutus ohjaajille
Tuki nuorten projekteille

mahis

koulutus ohjaajille
tuki nuorten projekteille mahdollisuus itää sinussa



ohjaajina  
oivalsimme, kuinka  
tärkeää on antaa  

jakamatonta huomiota  
nuorelle ja olla  

läsnä.

nuorille isoin  
oppimiskokemus oli  
ryhmässä rohkaistu- 

minen ja omana  
itsenään avoimesti  

oleminen.

Kuvat: Mahis-ryhmät ja Nuorten Akatemia

osa ryhmän  
nuorista ei ollut  
kokenut ihan taval- 
lisiakaan asioita,  

jotka mahis-projekti  
mahdollisti. 

pari nuorta  
löysi uuden  

harrastuksen, jota 
jatkaa myös  

mahis-projektin  
jälkeen.

Mahiksella elämä haltuun 
Mahis on sosiaaliseen vahvistamiseen perustuva ryhmätoiminnan malli, joka edes-

auttaa nuoren hyvinvointia ja osallisuutta. Mahis tukee elämänhallinnan vahvista-

mista, itsetuntemuksen lisäämistä ja vertaistuen toteutumista nuorten ohjauk-

sessa.

• Mahis-koulutus ohjaajille

• Mahis-tuki nuorten ryhmien toimintaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt ratkaisukeskeiselle, ennaltaehkäisyyn 

keskittyvälle Mahikselle Varhainen puuttuminen -palkinnon.

Valtakunnallisesti toimivaa Mahista koordinoi Nuorten Akatemia.

Ajankohtaista tietoa Mahis-koulutuksista ja Mahis-tuenhauista löydät osoitteesta: 

www.mahis.info.

Nuorten Akatemia on nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio, jonka pit-

käikäisin hanke on Mahis. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja kumppaniemme kanssa edes-

autamme nuorten hyvinvointia luomalla toiminnallisen osallisuuden sekä oppimisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. | www.nuortenakatemia.fi

• 24 toimintavuotta

• Yli 2700 Mahis-ohjaajaa 

• Lähes 2400 Mahis-projektia

itseluottamus  
ja usko omiin  

kykyihin  
lisääntyivät. 



Mahis-koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Miten mahdollistan nuorten osallisuuden ja innostan heitä toimimaan?

• Kuinka kohtaan nuoren ja luon hyvän vuorovaikutussuhteen?

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

• Minkälainen ohjaaja haluan olla ja miten voin ohjaajana kehittyä?

• Miten huolehdin omasta jaksamisestani?

• Miten voin hyödyntää Mahista omassa työssäni?

Kouluttaudu Mahis-ohjaajaksi
Mahis-koulutuksessa saat valmiuksia nuorten ryhmätoiminnan osallistavaan oh-

jaamiseen sekä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten tukemiseen. 

Vertaistuellisen, osallistavan, keskustelevan ja toiminnallisen koulutuksen paino-

piste on ajatusten ja kokemusten jakamisessa.

Koulutuksen käytyäsi voit hakea Mahis-tukea nuorten kanssa suunnitellun ja to-

teutettavan projektin toimintakuluihin.

tärkeimpänä  
sain kannustusta  

ja tukea  
ohjaajuuteen.

Ideoita, tietoa, mahdollisuuksia,  
keskustelua, verkostoja, vertaistukea,  
ideologiaa, työkaluja, kannustusta,  

tutustumisia…

Mahis-koulutuksia järjestetään tilauskoulutuksina 

10–20 hengelle. Koulutuksen voi tilata joko oman or-

ganisaation toimijoille tai useamman organisaation 

yhteisenä. Osa koulutuksista on kaikille avoimia. Nii-

den ajankohdat ja paikkakunnat löydät netistä.

Kaksipäiväisen Mahis-koulutuksen lisäksi on tarjol-

la yksipäiväinen koulutus jo enemmän ohjaajakoke-

musta ja -koulutusta omaaville. Koulutuksia järjes-

tetään sekä lähi- että verkkokoulutuksina. 

Tervetuloa Mahis-koulutukseen!

pääsin sisälle  
mahis-ideologiaan.  
en edes osannut  
kuvitella, miten  

upea juttu  
tämä on.



Mahis – mahdollisuus juuri sinun nuorillesi!  

Yhdessä suunnitellun ja toteutetun Mahis-projektin myötä nuoret saavat tärkei-

tä osallisuuden, ryhmään kuulumisen ja onnistumisen kokemuksia sekä ystävyys-

suhteita ja vahvistusta itsetunnolleen ja elämänhallinnalleen. Turvallisen ja läsnä-

olevan Mahis-ohjaajan antaman tuen lisäksi toiminta mahdollistaa myös toisten 

nuorten tarjoaman vertaistuen.

Mahis-tuella haaveet toteen
Mahis-ohjaajalla on neljästi vuodessa mahdollisuus hakea Mahis-tukea nuorten 

ryhmän suunnittelemaan projektiin. Mahis-tuki mahdollistaa ryhmälle niin suur-

ten kuin pientenkin unelmien toteuttamisen.

Kokoa Mahis-ryhmä ja anna omille nuorillesi  

mahdollisuus haaveiden toteuttamiseen!

Mahista rahoitetaan veikkausvoittovaroista.

Mahiksessa mukana myös:

Alko oy | Alko Oy on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka tehtävänä on myydä alkoholia vas-

tuullisesti sekä palvella asiakkaita ja suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa mahdollisimman hy-

vin. Vastuullisuus on mukana kaikessa Alkon toiminnassa. Edistämme suomalaisten hyvinvointia 

ja teemme työtä syrjäytymistä vastaan yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää: www.alko.fi/vastuullisesti

Mahiksen kumppanijärjestöt:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto | Nuorten Suomi | Kirkon kasvatus- ja perheasiat | Luonto-Liitto |  

Suomen 4H-liitto | Joensuun Pelastakaa Lapset

Mahis-projektien satoa:

Koodarioppia, pakohuonepeli, bänditapahtuma,  

ekomuotimessut, melontavaellus, mangapiirroksia,  

robotiikkapäivät, satupolku, MasterChef, valokuvanäyttely, 

keppari-cup sekä kerhoja, retkiä, leirejä ja paljon muuta!

– Hae Mahis-tukea! –

Keväällä 28.2. & 30.4. mennessä

Syksyllä 30.9. & 30.11. mennessä

oli innostavaa,  
kun sai suun- 
nitella mitä  

kaikkea yhdessä  
tehdään.

nuorten  
luottamus sekä  

itseen että toisiin  
vahvistui ja rohkeus 

ottaa kontaktia  
lisääntyi.




