


Kuka, mitä, missä, 
milloin

• Salla Juha

• Aluekoordinaattori

• Aloittanut maakunnallisessa

kehittämishankkeessa lokakuussa 2018

• salla.juha@lappeenranta.fi

• @nuorisotyoetelakarjala



Oikeesti Oikeella 
Asialla
Maakunnallinen nuorisotyön kehittämishanke

2018-2020



Oikeesti Oikeella Asialla

• Kokonaiskesto 1.10.2018-31.12.2020

• Tavoitteet:
• Muodostaa yhteinen käsitys nuorisotyön palveluista Etelä-Karjalan 

kunnissa

• Määrittää mistä elementeistä muodostuu laadukas eteläkarjalainen, 
kunnallinen nuorisotyö

• Luoda mittaristo sen mittaamiselle

• Rahoittajina osallistujakunnat sekä Aluehallintovirasto



Maakunnallinen 
nuorisotyö
Etelä-Karjala

Aluekoordinaatio

2021 -



Aluekoordinaatio

• Toimintakausi 1.1.-31.12.2022

• Mukana kaikki alueen 9 kuntaa
• Hallinnoijana Lappeenrannan kaupunki

• Rahoittajana (45 000 €) Aluehallintovirasto

• Toimintaan haetaan rahoitus ja raportoidaan vuosittain



Aluekoordinaatio

• Aluekoordinaation tavoitteena Etelä-Karjalassa on
• kehittää alueellista nuorisotyön osaamista ja yhteistyötä

• kehittää ja ylläpitää nuorisotyön sisältöä, laatua sekä sen mittaamista

• viestiä alan toiminnasta oman alueen sisällä ja sen ulkopuolelle



Aluekoordinaatio
• Pysyvät toimenpiteet

• NUPS

• Kevätkysely

• Toiminnassa mukana olevien kysely

• Itsearvioinnit- ja auditoinnit

• Alueelliset verkostot

• Valtakunnalliset verkostot

• Etelä-Karjalan nuorisotyöpäivät

• Seminaarit keväällä ja loppusyksystä

• Viestintäkanavat (Instagram ja Facebook)

• Aluekoordinoinnin www-sivut







Aluekoordinaatio
• Kevätkysely

• Vastaajina kuntien nuoret, huoltajat, päättäjät, sidosryhmät sekä kuntalaiset

• Toteutus koko maakunnan alueella aina maalis-huhtikuussa

• Toiminnassa mukana olevien kysely
• Vastaajina tiloilla käyvät nuoret

• Toteuttajina aluekoordinaatio ja osaamiskeskus Kanuuna

• Kysymysten pohjana maakunnallinen NUPS ja seuraavat nuoren elämän 
suhteet:

• Yksilöllisen kasvun tukeminen
• Suhde toisiin nuoriin
• Suhde turvallisiin ja luotettaviin aikuisiin



Aluekoordinaatio

• Auditoinnit- ja itsearvioinnit
• Työskentelyn pohjana maakunnan yhteinen kriteeristö

• Jokainen työntekijä tekee vuosittain itsearvioinnin omasta 
työskentelystään

• Kuntien ja tilojen välillä toteutettavat auditoinnit

• Aloitus syksyllä 2022
• Toteutussykli n. 2-3 vuotta



Aluekoordinaatio

• Tulevia toimenpiteitä laadun mittaamisen kehittämiseen:

• Yhteistyö osaamiskeskus Kanuunan, Nuorisotutkimusseuran sekä 
nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa jatkuu

• Saavutettavuuden arviointi

• Vaikuttavuuden arviointi

• Kevätkysely

• Valtakunnallinen raportointijärjestelmä koko maakunnan käyttöön?



Oma arvio 
(itsearvioinnit), 

auditoinnit

Ympäröivän yhteisön 
näkemys: Nuoret, 

kuntalaiset, 
yhteistyökumppanit, 

päättäjät

Toiminnassa mukana 
olevien nuorten 

näkemys: NUPS-kysely

Vaikuttavuus
- indikaattorit

- tavoitetasot (good enough)

Määrittely tehty maakunnallisessa Oikeesti
oikeella asialla -hankkeessa. Hanke jatkuu Avin

rahoittamana maakunnallisen nuorisotyön 
koordinaationa 2021.

Määrälliset mittarit: 
kävijämäärät, 

toimintatunnit, nuorten 
järjestämän toiminnan 

osuus

Laadittu yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja 
Osaamiskeskus Kanuunan kanssa

Yhteisöllisen nuorisotyön vaikuttavuuden 
arviointi



Aluekoordinaatio

• Alueelliset verkostot
• Digitaalinen nuorisotyö

• Koulunuorisotyö

• Esihenkilötyöryhmä

• Valtakunnalliset verkostot
• Mukana mm. aluekoordinaattoreita, Aluehallintoviraston sekä eri 

nuorisoalan osaamiskeskusten edustajia

• Kanuunan verkostot



Aluekoordinaatio

• Tapahtumat
• Yhteiset seminaarit syksyllä ja keväällä

• Ajankohtaiset koulutukset

• Viestintä
• Työntekijöiden ja esihenkilöiden Facebook -ryhmä

• Instagram: nuorisotyoetelakarjala

• www.lappeenranta.fi



KIITOS
salla.juha@lappeenranta.fi

puh. 040 626 7554

@nuorisotyoetelakarjala


