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Nuorisotiedotustyötä vuodesta 2006 

alkaen

o Lahden nuorisopalveluiden nuorisotiedotus tekee 
nuorten neuvonta- ja tietopalvelutyötä Lahdessa. 

o Olemme erikoistuneet toimimaan nuorten 
ryhmien kanssa  pääasiassa kouluilla.

o Ryhmille tarjoamme teemallisia oppitunteja, 
joissa käsitellään nuorten elämään liittyviä 
asioita.

o Maksuttomia teematunteja on mahdollista tilata 
ympäri lukuvuoden. 

o Tunteja on mahdollista vetää myös toisen asteen 
opiskelijoille ja muille ryhmille.

o Kaikissa teematunneissa on ollut 
kehittämistyössä mukana nuorisoalan opiskelijat.



Raha-asioita, työnhakua, 

liikennekäyttäytymistä…

o Viisi vakiomenetelmää: itsenäistä rahankäyttöä 
käsittelevä Rahakramppi, kesätöiden 
hakemista treenaava Kesäduuniblues, 
mediakasvatuksen tunti Mediaprässi ja
liikennekäyttäytymisen ja 
ympäristökasvatuksen pakohuonepelit 
Virhearvio ja Saastuttaja 5000.

o Jokaisessa teematunnissa luokka tai nuorten 
ryhmä jaetaan pieniin ryhmiin, jotka kokemuk-
sellisin menetelmin oppivat, osallistuvat ja 
antavat vuorovaikutteisesti tietoa nuorten 
omista kokemuksista. 

o Yhden tilaisuuden kesto on noin 45–90 
minuuttia.



Tavoitteena luoda vahvoja brändejä



El Classico: Rahakrampissa treenataan rahankäyttöä

Pelimäinen menetelmä nuoren itsenäisestä 
rahankäytöstä. Nuoret tekevät päätöksiä 
ryhmissä, joiden tulee selvitä kuukauden ajan 
opiskelijan tuloilla. Menetelmän tavoitteena on 
antaa esimakua elämästä opiskelijana ja 
osoittaa, että pienellä rahalla tulee toimeen 
tekemällä järkeviä valintoja. 

Käsiteltävät aiheet: 
- Opiskelijan tulot 
- Vuokra-asuminen, asunnon valitseminen 
- Fiksut valinnat ruokaostoksilla 
- Vapaa-ajan rahankäyttö 
- Yllättävät tulot ja menot 
- Säästäminen 
- Pikalainat, luottotiedot, tupakkalaskuri 
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Kesäduuniblues soi duurissa

Kesäduuniblues käy läpi koko kesätyöprosessin työn etsimisestä 
työtodistuksen saamiseen. Teematunti on suunniteltu erityisesti 
ensimmäisiä kesätöitä hankkiville nuorille, mutta se toimii myös 
kokeneempien kanssa. Erityisesti haastattelusimulaattori on saanut nuorilta 
kiitosta.

Käsiteltävät aiheet: 
- erilaiset kesätyöt ja työntekijän ominaisuudet 
- työelämän sanastoa 
- työpaikkailmoituksiin tutustuminen 
- hakemuksen laatimisen mokat ja onnistumiset 
- nuoren CV:n sisältö 
- haastatteluun valmistautuminen 
- ryhmähaastattelusimulaatio 
- työelämän säännöt, nuoren työntekijän oikeudet 
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Mediaprässi

Nuorisotiedotuksella oli aiemmin kaksi eri mediakasvatuksen menetelmää, Mediaprässi ja sen 
jatko-osa Mediapässi, jotka on nyt yhdistetty yhdeksi teematunniksi, joka voidaan räätälöidä 
ryhmälle sopivaksi erilaisista 15 minuutin harjoitteista. 

Käsiteltävät aiheet: 
- Totuus klikkiuutisten takana 
- Sananvapauden rikkomukset 
- Eri medioiden näkökulmat 
- Kuvan vaikutus uutisoinnissa 
- Oman materiaalin julkaisemisen haasteet ja tekijänoikeudet 
- Älä kuvaa kaverin hätää – sopimattoman materiaalin levitys 
- Minustako sometähti? – sisällöntuottamisen sudenkuopat 
- Nettikiusaaminen + Vihapuhe ja sen vaikutukset 
- Haitalliset netti-ilmiöt ja niistä selviytyminen 
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Mediaprässi
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Mediaprässi
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Mediaprässi
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Korona-ajan innovaatio: Liikennekasvatusta pakohuoneessa

• Virhearvio on pakohuonemainen peli, 

jossa luokka (8.-luokkalaisista alkaen) 

pienissä ryhmissä pyrkii ratkaisemaan

kuusi haastavaa tehtävää ja estämään

vakavan liikenneonnettomuuden

tapahtuminen.

• Teemoina: ylinopeus, toiminta

onnettomuuspaikalla, päihteidenkäyttö

liikenteessä, turvavyön käyttö, 

puhelimen käyttö, erilaiset maksut ja 

keskeisenä OIKEA ASENNE.
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Seppo pelasti Päihdeputken

• Lahden kaupungin nuorisopalvelut on tarjonnut kaikille kaupungin
6.-luokkalaisille päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevän Päihdeputken keväisin.

• Mukana yhteistyössä ovat olleet mm. Monon Side ry, PHHYKY:n suun
terveydenhuolto, Päijät-Hämeen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön 
PETE-Lahti sekä Lahden Poliisi.

• Legendaarisella 8-salilla järjestetyssä tapahtumassa luokat kiersivät
tunnelmallisen, verhoilla rajatun rastiradan kahden tunnin aikana.

• 20 minuutin mittaiset rastit käsittelivät digitaalista pelaamista, energiajuomia, 
tupakkatuotteita, alkoholia ja huumausaineita. Rasteja ohjasivat
nuorisonohjaajat, alan opiskelijat ja yhteistyökumppanit.

• Rastilta toiselle kuljetti tarina, kahden sisaruksen päiväkirjamerkinnät.

• Sitten tuli korona…
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Seppo pelasti Päihdeputken

• Nuorisotiedotuksella oli käytössään lisenssi Seppo-
alustaan – jonka olemassaolo oli melkein unohdettu
vähäisen käytön vuoksi!

• Sepposta tuli nuorisotiedotukselle kuitenkin merkittävin
työväline poikkeuksellisena aikana.

• Tarkoituksena oli ensin tehdä digiversio vain tupakka- ja 
nuuskarastista, mutta lopuksi päädyttiin mallintamaan
koko Päihdeputki digitaaliseen muotoon.

• Tavoitteena oli muokata digiversio vastaamaan
mahdollisimman pitkälle liveversiota – niin sisällön kuin
pituuden puolesta.

• Suurin muutos sisällössä on kokonaan uusittu
päiväkirjatarina, seiskaluokkalaisten Heidin ja Henkan
kertomana.
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Päihdeputken jälkeen ei ole iskenyt krapula Seppon kanssa

• Seppoa käytetty mm. 6.-luokkalaisten nivelvaihekyselyissä, 
9.-luokkalaisten Goodbye9!-tuntien järjestämisessä, 8.-
luokkalaisten Järkee vai ei? -tapahtumassa ja 
leirikeskuksen pakohuonepelissä.

• Keväällä 2022 Päihdeputki järjestetään jälleen Seppossa. 
Suorittamassa paraikaa 39 ryhmää. Lisäksi huoltajien on 
mahdollista tutustua peliin pelaamalla se. Tulossa myös
virtuaalivanhempainilta Teamsissa.

• Päihdeputki-Seppo on jaettu Seppon sisältökirjastoon
kaikille vapaaseen käyttöön. Lisenssin hankkimalla sen
saa käyttöönsä.
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Saa kokeilla!

• 1. Mene nettiselaimella sivulle seppo.io. Käytä Chromea tai Firefoxia.

• 2. Kirjaudu sisään pelaajana.

• 3. Kirjoita koodi: 6C3A9B

• 4. Anna “joukkueellesi” nimi. Saat pelaajatunnuksen, joka nimesi + neljä

numeroa. Tällä tunnuksella pääset takaisin peliin, jos se jostain syystä

keskeytyy tai haluat jatkaa myöhemmin.

• Tehtävät ovat monivalintatehtäviä, yhdistämistehtäviä tai avoimia

kirjoitustehtäviä.
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Hyvä kiertämään!

Kaikki teematuntimateriaalit ladattavissa Google 

Drive-tililtä:

https://drive.google.com/open?id=1rDzyEzLywupS

f6U5abnijQ2ztLeB7ANu

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1rDzyEzLywupSf6U5abnijQ2ztLeB7ANu&data=04%7C01%7C%7Cf360d03f00e94454bf6f08d8f3494dbd%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637526843472292448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sSAfUe6lpQn5biz9VimkWFxlD33ROdfv7T%2FUfeAHQgo%3D&reserved=0


Kiitos! 
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