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1. Johdanto 
 

Lahdessa tehdään yhteistyötä kaupungin nuorisopalveluiden, nuorisoyhdistysten, 
nuorten toimintaryhmien, kansalaisjärjestöjen, kolmannen sektorin ja muiden 
toimijoiden välillä.  Yhteistyön muodot ja laajuus vaihtelevat toimijoiden, tapahtumien 
ja tarpeiden mukaan. Yhteisenä nimittäjänä yhteistyön tekemiselle on lahtelaisille 
nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen.  

Kuvattaessa Lahden toimintatapoja ja kehityssuuntia, tässä asiakirjassa on päädytty 
käyttämään termejä nuorisoyhdistys ja nuorten toimintaryhmät kuvaamaan kaikkia 
nuorisopalveluiden yhteistyötahoja kolmannella sektorilla.  

Yhdistysyhteistyön kehittäminen on sekä nuorisopalveluiden että yhdistysten intressi. 
Lahden nuorisopalveluissa nähdään, että yhteistyön kehittäminen yhdistysten kanssa 
on ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista. Yhteistyön tekeminen järjestöjen kanssa 
nähdään mahdollisuutena ja toistaiseksi vähän käytettynä resurssina. Järjestökentältä 
on noussut esiin tarve selkeyttää yhteistyön tekemistä konkreettisella ohjeistuksella. 
Yhdistysten edustajat haluaisivat myös kehittää ja kokeilla uusia yhteistyön muotoja 
erilaisten toimintojen ja tapahtumien toteuttamiseksi. 
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2. Yhteistyömalli  
 

Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ja paikallisten yhdistysten välistä yhteistyötä 
kehitetään laatimalla yhdistysyhteistyömalli. Yhdistysyhteistyömallin tavoitteena on 
tehdä yhteistyö selkeämmäksi ja sujuvammaksi kuvaamalla kaupungin ja yhdistysten 
yhteistyömuotoja ja -mahdollisuuksia. Tarkoituksena on myös kirjata tavoitteet ja 
toimenpiteet siitä, miten yhteistyötä halutaan kehittää myös pitkällä tähtäimellä. Sen 
toivotaan toimivan kehittämisen innostajana sekä yhdistyksille että nuorisopalveluiden 
toimijoille.  
 
Yhteistyömallissa tarkastellaan kumppanuuden mahdollisuuksia näkökulmasta, jossa 
palveluja ei vain tuoteta ja osteta, vaan kumppanuus toteutetaan vuorovaikutuksessa 
konkreettisina yhteistoimintoina, esimerkiksi tapahtumina tai leireinä. Tavoitteena on 
laatia alueellista kehitystä edistävänä toimintamalli, jotta yhteistyö nuorisopalveluiden 
ja yhdistysten kesken olisi suunnitelmallista sekä tiiviimpää, ja jossa toteutuu 
lahtelaisten lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksien kehittyminen.  
 

2.1 Yhteistyömallin laatimisprosessi 

Nuorisopalveluiden ja paikallisten yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen nousi 
esiin Lahden nuorisopalveluiden kehittämisohjelman ja Mennään mettään-projektissa 
tapahtuneen leiriyhteistyön aktivoimisen pohjalta. Yhteistyömallin ideointi aloitettiin 
Mennään mettään- hankkeen ohjausryhmän kokouksessa.  
 
Yhteistyömallin valmisteluvaihe aloitettiin haastattelemalla kahdeksaa yhdistystä 
yhteistyön tekemisestä ja toiveista. Haastatteluihin osallistui edustajat Lahden 4H-
yhdistys ry:stä, Hämeen partiopiiristä, Nukun sirkusyhdistys ry:stä, Lahden 
purjehdusseuran junioritoiminnasta, Möysän nuorisoseurasta, Päijät-Hämeen nuoret 
pyytäjät ry:stä, Timotei-teatterista sekä Hämeen nuorisoseurain liitosta.  

Yhteistyömallin ensimmäinen version laadittiin nuorisopalveluiden työntekijöiden 
toimesta joulukuussa 2012. Asiakirjan ensimmäisessä versiossa hyödynnettiin 
alkuhaastattelujen materiaaleja sekä olemassa olevien kunta- ja järjestösektorin 
yhteistyötä linjaavia asiakirjoja ja malleja.  

Yhteistyömallin kommentointikierros järjestettiin sähköpostitse. Yhteistyömallia 
pääsivät halutessaan kommentoimaan Mennään mettään-projektin ohjausryhmän 
edustajat sekä Haave-verkoston edustajat. Haave-verkosto on Nuorten akatemian 
ylläpitämä asiantuntijaverkosto, johon kuuluvat henkilöt työskentelevät järjestö- ja 
kuntasektorin yhteistyön parissa. Yhteistyömallin sen hetkinen versio esiteltiin myös 
yhdistysten edustajille kehittämiskeskusteluissa, joita nuorisopalvelut järjestää 
vuosiavustuksia saaville yhdistyksille. Yhteistyömallia muokattiin saatuja kommentteja 
hyödyntäen helmi-huhtikuussa 2013.  
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Nuorisoyhdistysten edustajille järjestettiin syksyllä 2013 kuulemistilaisuus eli 
verkostotapaaminen, jossa yhdistysten edustajat pääsivät kommentoimaan 
yhdistysyhteistyömallin sen hetkistä versiota ja ideoimaan tulevaa yhteistyötä. 
Yhteistyömallin muokkaaminen lopulliseen asuunsa tapahtui syksyllä 2013 saatujen 
kommenttien perusteella.  
 
Yhteistyömallista laadittiin asiakirja, joka tuodaan kaikkien yhteistyötahojen tiedoksi, 
niin nuorisopalveluiden työntekijöiden kuin yhdistystenkin edustajien luettavaksi. Näin 
yhteistyöllä on mahdollisuus vakiintua pysyväksi osaksi nuorisopalveluiden ja 
yhdistysten toimintaa. Yhdistysyhteistyömallia tullaan päivittämään jatkossa 
säännöllisesti 1-2 vuoden välein yhdessä yhdistysten kanssa.   

 

Yhteistyömallin laatimisprosessi.  

 

 

  

Idea

syyskuu 2012

Alkuhaastattelut

loka-marraskuu 2012

Versio 1 

joulukuu 2012

Kommentointi

tammi-maaliskuu 
2013

Muokkaus

huhti-kesäkuu 2013

Versio 2

elokuu 2013

Kuulemistilaisuus

syyskuu 2013

Muokkaus

lokakuu 2013

Valmis malli

lokakuu 2013
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3. Lähtökohdat Lahdessa 
 

3.1 Lahden nuorisopalvelut  

 
Yhdistysyhteistyötä pidetään Lahden nuorisopalveluissa tulevien vuosien tärkeänä 
kehittämiskohteena. Nuorisopalveluiden kehittämisohjelma luo pohjaa kaupungin ja 
yhdistysten väliselle yhteistyölle. Yhdistysyhteistyön kehittäminen tulee esille Lahden 
kaupungin strategiassa ja nuorisopalveluiden kehittämisohjelmassa 2013–2018, joihin 
on strategiseksi tavoitteeksi kirjattu ”Lahti on nuorelle hyvä kotikaupunki”. Tähän 
tavoitteeseen nuorisopalvelut vastaa kehittämällä yhdenvertaista ja moninaisuutta 
arvostavaa kotikaupunkia parantamalla kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan 
edellytyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyön kehittämistä yhdistysten ja 
käyttäjäryhmien kanssa.  

Yhdistysyhteistyöhön panostaminen tulee esille kehittämisohjelman strategisessa 
tavoitteessa ”Lahtelaisella nuorella on monipuoliset osallisuuden ja yhteisöllisen 
toiminnan mahdollisuudet”. Nuorisopalvelut vastaa tähän tavoitteeseen tukemalla 
nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia eri toimintaympäristöissä. 
Käytännössä tällä tarkoitetaan nuorisoyhdistysten ja nuorisopalveluiden yhteistyön 
lisäämistä ja monipuolistamista vuosina 2013–2015.  
 

3.2 Lahtelaiset nuorisoyhdistykset 

Nuorisopalvelut ylläpitää järjestökortistoa lahtelaisista nuorisoyhdistyksistä ja 
toimintaryhmistä. Kortistoon kuuluvilla on oikeus hakea vuosiavustusta. Kortiston 
tarkoituksena on yhdistysten ja nuorisopalveluiden välisen tiedon kulun 
varmistaminen, esimerkiksi yhdistyspostin kulkeminen nuorisopalveluilta yhdistyksille. 
Uudet yhdistykset tai toimintaryhmät voivat hakea järjestökortistoon liittymistä ja 
vanhojen yhdistysten tulee päivittää yhteystietonsa vuosittain.  

Nuorisopalveluiden nuorisoyhdistysten järjestökortistossa oli vuonna 2013 yhteensä 
37 yhdistystä ja toimintaryhmää. Jäseniä niissä on yhteensä 5105, joista alle 29-
vuotiaita on 4285. Nuorisopalveluiden vuosiavustusta sai vuonna 2013 18 yhdistystä.   
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3.3 Nuorisopalveluiden yhdistyksille tarjoamat tukimuodot 

Nuorisopalvelut tarjoaa yhdistyksille, nuorten toimintaryhmille, kansalaisjärjestöille, 
kolmannelle sektorille ja muille toimijoille erilaisia tukitoimia, jotka on lueteltu alla.  

 

Avustukset:  
Nuorisolaki määrittelee kunnan tehtäväksi tukea nuorisojärjestöjä ja nuorisoryhmiä. 
Tämä lain velvoite edellyttää kuntia toimimaan nuorisojärjestöjen – ja ryhmien 
yhteistyökumppanina.   

Vuosiavustus: Sivistyslautakunnan myöntämä vuosiavustus on nuorisoyhdistysten ja 
nuorten toimintaryhmien koko vuoden jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettu 
avustus. Hakijan tulee olla lahtelainen nuorisoyhdistys, nuorten muodostama 
toimintaryhmä tai yhdistyksen nuorisojaosto, joka on nuorisoyhdistysten 
jäsenkortistossa. Hakevan tahon kokonaismäärästä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita ja 
toiminnan tulee kohdistua lahtelaisiin lapsiin ja nuoriin. Yhdistys voi olla rekisteröity tai 
rekisteröimätön. Yhdistykset, jotka saavat vähintään 2 000 € vuosiavustusta, 
pyydetään nuorisopalveluiden kanssa yksilölliseen yhteistyökeskusteluun ennen 
vuosiavustusten hakua.   

Projektiavustus: Projektiavustusta voidaan myöntää ensisijaisesti kertaluontoisiin 
nuorisotapahtumiin ja hankkeisiin. Sitä voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, jotka 
eivät saa toimintaansa vuosiavustusta.  Projektiavustuksista päättää 
nuorisotoimenjohtaja.  

Lisätietoja Sivistystoimialan avustussäännöstä. Avustussääntö löytyy muun muassa 
osoitteesta www.nuorilahti.net kohdasta Tukea/Avustukset ja hakemukset.   

 

Tilat:  
Nuorisopalveluilla on nuorisotiloja eri puolilla kaupunkia sekä Naumi-Isorannan 
leirikeskus Sysmässä.  

Nuorisoyhdistyksillä ja nuorten toimintaryhmillä on mahdollisuus saada nuorisotilojen 
käyttövuoroja omaan toimintaansa. Nuorisotilojen säännöllisen toiminnan käyttövuoro-
hakemukset tulee tehdä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Leirialueiden 
käyttövuorojen haku seuraavalle vuodelle tulee tehdä 31.10 mennessä. Yksittäisiä 
käyttövuoroja voi hakea koko toimintakauden ajan suoraan tiloilta. 

Nuorisotilat ovat pääsääntöisesti käyttäjilleen maksuttomia. Jos kyseessä on 
liiketoimintaa ja taloudellisen hyödyn tavoittelua, tilojen käytöstä peritään vuokraa 
nuorisopalveluiden ohjeiden mukaisesti. Tiloja vuokrataan myös muille toimijoille esim. 
aikuisjärjestöille tai yksityisille mikäli vuoroja jää käyttämättä nuorisotoiminnalta. 
Leirikeskuksen käyttäjillä on mahdollisuus tilata leirien ajaksi ruokapalvelut käyttöönsä 
kesäaikana.  

http://www.nuorilahti.net/
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Välineet:  
Nuorisopalveluilla on tiloissaan nuorisotoiminnan toteuttamiseen välineitä, joita 
nuorisoyhdistykset ja nuorten toimintaryhmät voivat toiminnassaan käyttää. Tarkempia 
tietoja lainattavista välineistä voi kysyä suoraan tiloilta.  

 

Tiedotus, ohjaus, neuvonta:  
Nuorisopalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja nuorisoyhdistyksille ja nuorten 
toimintaryhmille esimerkiksi tapahtuminen järjestämiseen tai avustusten hakemiseen 
liittyen.  

 

3.4 Toimintaryhmät ja kolmannen sektorin muut toimijat 

Lahdessa on monenlaisia toimintaryhmiä ja kolmannen sektorin toimijoita, joiden 
toiminta kohdistuu nuoriin. Nämä toimijat eivät kuitenkaan aina ole nuorisoyhdistyksiä, 
mutta nuorisopalvelut tukee myös näitä toimijoita. Toimintaryhmillä ja kolmannen 
sektorin muilla toimijoilla on mahdollisuus saada nuorisopalveluiden tiloja ja välineitä 
käyttöönsä. Ne voivat hakea myös projektiavustusta sekä saada tiedotus, ohjaus ja 
neuvontapalveluita.  Vuosiavustuksen hakeminen ei kuitenkaan ole näille toimijoille 
mahdollista.  
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4. Nykyinen yhteistyö 

Lahden nuorisopalvelut tekee yhteistyötä lahtelaisten nuorisoyhdistysten ja erilaisten 
toimintaryhmien kanssa. Paikallisten toimijoiden lisäksi nuorisopalvelut tekee laajalti 
yhteistyötä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten yhdistysten ja toimijoiden 
kanssa. Yhdessä järjestettävää toimintaa määrittävät asiakaslähtöiset arvot, sekä 
toisen toimintatapojen kunnioitus.   
 

4.1 Yhteistyön muodot 

Nuorisopalveluiden ja yhdistysten yhteistyötä voidaan tarkastella kahdesta 
näkökulmasta. Toisaalta nuorisopalvelut tarjoaa tukea yhdistyksen itsenäisen ja oman 
toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen yhdistyksen sitä halutessa. Toisaalta 
nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset voivat suunnitella ja toteuttaa monipuolisella 
yhteistyöllä lahtelaisille nuorille suunnattua toimintaa.  

Yhteistyön muoto, kesto ja toistuvuus määrittelevät nuorisopalveluiden ja yhdistysten 
roolit ja vastuun jakautumisen. Roolit ja vastuun jakautuminen tulee määritellä aina 
yhteistyötä aloittaessa kuhunkin tilanteeseen sopiviksi.  
 
Nuorisopalveluiden ja nuorisoyhdistysten toteutuneita yhteistyön muotoja on lueteltu 
alla.  
 

Tiedotus, ohjaus ja neuvonta:   

Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset tekevät yhteistyötä tiedotuksen, ohjauksen ja 
neuvonnan kautta molemmin puolin. Tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan muodot 
vaihtelevat tarpeen ja tilanteen mukaan. Usein tiedotus, neuvonta ja ohjaus ovat 
kaiken yhteistoiminnan alku. Tällöin tarve ja mahdollisuudet kohtaavat. Tiedotus, 
neuvonta- ja ohjauskanavia ovat muun muassa www.nuorilahti.net- ja  facebook-sivut.  
 

Tapahtumat: 

Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset järjestävät yhdessä perhetapahtumia ja 
konsertteja. Syksyllä 2012 nuorisopalvelut ja Monon side ry:n järjestivät yhteistyössä 
Cheekin konsertin 8-salilla.  
 
 
  

http://www.nuorilahti.net-/
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Teematapahtumat:   

Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset järjestävät yhdessä teematapahtumia, jotka on 
suunnattu eri ryhmille, esimerkiksi koululuokille.   

 

Esimerkiksi keväisin järjestetään Päihdeputki-päihdeaiheinen teematapahtuma 
kuudesluokkalaisille nuorille.    

 
Projektit:  

Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset toteuttavat yhteistyössä projekteja, muun 
muassa kansainvälisiä nuorisovaihtoja. Tällä hetkellä käynnissä on Mennään Mettään-
leiritoiminnan kehittämisprojekti vuosille 2012-2015.  

 
Leirit: 

Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset järjestävät yhteistyössä leirejä. Yhteistyötä on 
tehty muun muassa vuonna 2013 KesäCamping-leirien osalta, jossa 
nuorisopalveluiden leireillä järjestettiin ohjelmaa yhdessä Nuokun sirkusyhdistys ry:n 
kanssa.  

 
Retket:  
 
Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset järjestävät yhteistyössä retkiä. Retket ovat 
yleensä päiväretkiä ja niitä toteutetaan useimmiten loma-aikoina esimerkiksi 
huvipuistoihin, vesihuvipuistoihin ja laskettelukeskuksiin.  
 

Koulutukset:  

Nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset järjestävät yhteistyössä koulutuksia kulloisenkin 
tarpeen mukaan, muun muassa järjestyksenvalvoja- ja ensiapukoulutuksia. Kesällä 
2013 järjestettiin leirinohjaajakoulutus. 
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4.2 Yhteistyöprosessin kuvaaminen 

 

Alla oleva kuvio kuvaa nuorisopalveluiden ja nuorisoyhdistysten yhteistyöprosessia 
tapahtumaa, leiriä, retkeä tai muuta yhteistä toimintaa suunnitellessa, toteuttaessa ja 
arvioidessa.  
 
Yhteistyöprosessi lähtee liikkeelle yhteistyön ideasta. Idean jälkeen toiminnan 
käynnistäjä selvittää toimintaan liittyviä perusfaktoja, muun muassa yhteistyötahot ja 
toiminnan tarpeen. Tämän jälkeen yhteistyötahot jatkavat yhdessä yhteistyöprosessia, 
joka sisältää ideologisen suunnittelun, strategisen suunnittelun, toiminnallisen 
suunnittelun, toiminnan valmistelun, toteutuksen ja lopetuksen. Kun koko prosessi on 
käyty läpi, yhteistyö eri tahojen kesken on toteutunut.  
 

Perus-
faktat

Yhteistyö-
tahot

Tarve

Kohde-
ryhmä

Ajankohta

Kesto

Koko

Paikka

Ideologinen 
suunnittelu

Visiot

Arvot

Tavoitteet

Säännöt & 
ohjeet

Strateginen 
suunnittelu

Menestys-
tekijät &
riskit

Työnjako &
roolit

Projektin 
aikataulu

Resurssit

Sponsorit

Budjetti

Tausta-
selvitykset:
viranomais-
yhteydet

Toiminnallinen 
suunnittelu

Sisältö, 
ohjelma &
varasuunnitelma

Tuotannon 
suunnittelu

Kalusto & 
materiaalit

Markkinointi &
tiedottaminen: 
ulkoinen & 
sisäinen

Rekrytointi

Luvat

Vakuutukset

Lopetus

Loppu-
palaveri

Arviointi

Palaute: 
yhteistyö-
tahot & 
työntekijät

Loppu-
raportti

Toteutus

Ohjelma

Dokumen-
tointi

Asiakas-
palaute

Purku

Toiminnan 
valmistelu

Rakentaminen

Työntekijöiden 
koulutus

Työntekijöiden 
tehtävänjako 

Sopimusten & 
tilausten 
varmistaminen

Idea 
yhteis-
työstä

Toteutunut 
yhteistyö
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4.3 Nuorisopalveluiden ja yhdistysten yhteistyön vuosikello 

 

 

Alla oleva kuvio kuvaa nuorisopalveluiden ja nuorisoyhdistysten vuoden kulkua 
yhteisten tapahtuminen ja toimintaa määrittävien päivämäärien näkökulmasta.  
 
 
   

tammi
01

heinä
07

kesä
06

helmi
02

maalis
03

huhti
04

touko
05

marras
11

loka
10

syys
09

elo
08

joulu
12

Vuosiavustuksen 
ennakon 
hakeminen 1.12. 
mennessä

Yhdistysten 
vuosiavustuksen 
hakeminen 31.3. 
mennessä

Säännöllisen toiminnan 
tilavuorojen hakeminen 
30.4. mennessä, 
vuorojen myöntäminen 
31.5. mennessä

Projektiavustusten haku 
auki ympäri vuoden

Nuorisopalveluiden ja 
yhdistysten 
yhteistyökeskustelut 
ennen vuosiavustus-
hakemusten jättämistä

Nuorisopalveluiden 
ja yhdistysten 

yhteistyön 
vuosikello 

Nuorisopalveluiden 
ja yhdistysten 
puolivuosi-
tapaaminen

Nuoriso-
palveluiden ja 
yhdistysten 
puolivuosi-
tapaaminen

Tulevan kesän 
toimintojen 
suunnittelun 

käynnistyminen

Tulevan syksyn 
toimintojen 
suunnittelun 

käynnistyminen

Tulevan talven 
toimintojen 
suunnittelun 

käynnistyminen

Tulevan kevään 
toimintojen 
suunnittelun 

käynnistäminen

Leirialueiden käyttövuorojen 
hakeminen 31.10. mennessä, 
vuorojen myöntäminen  
30.11. mennessä

Nuorisotyön 
ammattilaisten 
aamukahvit ja 
vapaaehtoisten 
foorumi

Nuorisotyön 
ammattilaisten 
aamukahvit  ja 
vapaaehtoisten 
foorumi 
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5. Yhteistyön kehittäminen ja jatkotoimenpiteet 

Nuorisopalveluiden ja nuorisoyhdistysten yhteistyön kehittäminen nähdään tärkeänä 
niin nuorisopalveluilla kuin yhdistyksissäkin. Yhteistyötä halutaan kehittää ja sen 
toivotaan pysyvän säännöllisenä osana molempien osapuolten toimintaan. Erilaisia 
toimenpiteitä yhteistyön ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi tullaan ideoimaan ja 
ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista tullaan arvioimaan yhdessä 
puolivuositapaamisissa.  

Ideat alla esiteltyihin jatkotoimenpiteisiin syntyivät nuorisopalveluiden ja yhdistysten 
ensimmäisessä puolivuositapaamisessa syyskuussa 2013.  

 

5.1 Säännölliset tapaamiset 

Nuorisopalveluiden ja yhdistysten puolivuositapaaminen/verkostotapaaminen  
Nuorisoyhdistysten kuulemisen varmistamiseksi ja tiedon kulun helpottamiseksi 
nuorisopalvelut kutsuu kaikki nuorisoyhdistysten ja nuorten kanssa toimivat 
kolmannen sektorin edustajat koolle jatkossa kaksi kertaa vuodessa säännölliseen 
tapaamiseen. Säännölliset tapaamiset järjestetään nuorisopalveluiden tiloissa tammi-
maaliskuussa sekä elo-lokakuussa. Tapaamiset on merkitty nuorisopalveluiden ja 
yhdistysten yhteistyön vuosikelloon nimellä ”Nuorisopalveluiden ja yhdistysten 
puolivuositapaaminen”.   

Ammattilaisten aamukahvit 
Nuorisopalvelut ja paikalliset yhdistykset sekä järjestöt järjestävät jatkossa nuorten 
parissa toimiville ammattilaisille aamukahvit noin kuuden viikon välein, 2-3 kertaa 
syyskaudella ja 2-3 kertaa kevätkaudella. Noin tunnin mittaisten aamukahvien 
tarkoituksena on verkostoitua ja keskustella nuoriin liittyvistä ajankohtaisista 
teemoista. Aamukahvit aloitetaan asiantuntijan pitämällä alustuksella. Aamukahveja 
koordinoi nuorisopalvelut, mutta järjestämispaikka kiertää eri toimijoilla.  

Vapaaehtoisten foorumi 
Nuorisopalvelut järjestää jatkossa nuorisoyhdistyksissä ja järjestöissä toimiville 
vapaaehtoisille kokoontumisen noin 2 kertaa vuodessa. Vapaaehtoisten foorumin 
tarkoituksena on toimia motivoivana, verkostoivana ja ajankohtaisia asioita esiin 
tuovana kokoontumisena.  
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5.2 Tiedottaminen ja viestintä 

Sähköpostilista 
Tiedonkulun helpottamiseksi otetaan käyttöön sähköpostilista. Sähköpostilista 
perustuu tällä hetkellä nuorisopalveluiden nuorisoyhdistysten jäsenkortistoon. 
Nuorisopalvelut tulee kehittämään sähköpostilistan käyttöä ja päivitystä.  

Nuorisopalvelut kannustaa yhdistyksiä käyttämään yhteydenpidossaan sähköposteja, 
jotka on laadittu työtehtävän, ei henkilön mukaan  
(esim. toiminnanohjaaja@mononside.fi). Tällöin yhteystiedot eivät vaihdu, jos henkilöt 
yhdistyksessä muuttuvat.  

Facebook-ryhmä  
Tiedonkulun nopeuttamiseksi, varmistamiseksi ja helpottamiseksi luodaan yhdistysten 
edustajille ja nuorisopalveluiden yhdistysyhteistyötä tekeville työntekijöille ryhmä 
Facebook:iin.    

Tapahtumakalenteri 
Nuorisopalveluiden www-sivujen uudistuessa selvitetään mahdollisuutta luoda nuorten 
parissa toimivien yhteinen tapahtumakalenteri. Jokainen toimija voi lisätä kalenteriin 
omat tapahtumansa, leirinsä ja kerhonsa ympäri vuoden. Tapahtumakalenterin 
tarkoituksena on luoda yhteinen tiedotuskanava nuorten parissa toimiville. 
Tapahtumakalenteri palvelisi sekä tietoa hakevia asiakkaita että 
yhteistyömahdollisuuksia ja -tahoja etsiviä toimijoita.   

 

5.3 Yhteistyössä järjestettävät tapahtumat 

Harrastemessut 
Nuorten parissa toimivat järjestävät yhteiset harrastemessut syksyllä 2014. 
Tapahtuman tarkoituksena on esitellä nuorille harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-
ajanviettotapoja. Tapahtuman järjestämistä koordinoi nuorisopalvelut.  

 

5.4 Yhdistystoiminnan tukeminen 

Yhdistystoiminnan perusteet-kurssi 
Nuorisopalvelut tukee yhdistysten toimintaa järjestämällä yhdistysten perusteet-
kurssin. Tarve kurssin järjestämiseen on syntynyt yhdistystoimijoiden vaihtuessa ja 
yhdistykset kaipaavat perustietoa yhdistystoiminnasta.   

 
  

mailto:toiminnanohjaaja@mononside.fi
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Liite 1 
 
Esimerkkejä yhdistysten kanssa toteutuneesta yhteistyöstä vuonna 2012 
 
   

Toteutunut tapahtuma, leiri tms. 
  

Yhteistyötahot  

Nuori Kulttuuri Sounds 2012  Seudun kunnat   
Rock Against Racism  Suomen Punainen Risti  
Game Över 5 -pelitapahtuma  Lahden pääkirjasto, Lahden Shakki ry, Suomen 

lautapeliseura 
Koululaisten päiväleirit  MLL Lahden yhdistys ry 
KesäCamping  Nuokun sirkusyhdistys ry  
Youth in action- yhteistyö, 
koulutusseminaari, Armenia  

Lahden 4H-yhdistys ry, Nuokun sirkusyhdistys ry 

Mennään Mettään-projekti  Lahden 4H-yhdistys ry, Lahden Purjehdusseura ry, 
Nuokun sirkusyhdistys ry, Hämeen partiopiiri, 
Salinkallion peruskoulu  

Ihmefilmi,  nuorten elokuvakerho Ihmefilmi ry, Päijät-Hämeen elokuvakeskus / Kino 
Iiiris 

Lasten ympäristöpäivät  mm. Kansallinen lastenliitto- Hämeen piirijärjestö, 
Lahden 4H-yhdistys ry, Nuokun sirkusyhdistys ry, 
Lahden vihreät nuoret ry, Animalia ry 

8-Sali rap  Finlandia-klubi, Monon Side ry, Valopilkku ry 
Kaiken kansan joulujuhla  Lahden Kääntöpiiri-seurakunta 
Lahden koulurauhatyö + Kiusaajan uni 
-videoprojekti 

MLL Lahden yhdistys ry, Lahden seurakuntayhtymä, 
Valopilkku, Päijät-Hämeen Poliisilaitos, Lahden 
videokuvaajat 
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Liite 2 
 
Esimerkkejä yhdistysten kanssa toteutuneesta yhteistyöstä vuonna 2013 
 
 

Toteutunut tapahtuma, leiri tms. 
  

Yhteistyötahot 

Talvikarnevaalit  mm. Lahden Tanhuujat ry, Kansallinen Lastenliitto-
Hämeen piirijärjestö, Nuokun sirkusyhdistys ry, Plan 
- Suomi,   

Elämää Suomessa 
Info-tapahtuma  

mm. Päijät-Hämeen poliisilaitos, Lahden seurakunta-
yhtymä 

Game Över 6 –pelitapahtuma  Lahden kaupunginkirjasto, Kouvolan seudun 
ammattiopisto, Liquid Flower Games, LeikkienShop, 
Eclipse Ry, Lahden Shakki ry 

SoundX13,  Seudun nuorisopalvelut 
Nuori Kulttuuri Teatris, Päijät-Hämeen 
aluetapahtuma  
 

Orimattilan ja Heinolan nuorisopalvelut 

8-sali Rap vol.2  
 
 

Monon Side ry, Nuortentalo Plaza, Nuortentalo 
Paristo, Haaga-Helia amk 

Nyt riittää- kiusaamista 
ennaltaehkäisevä projekti  
 

Päijät-Hämeen poliisilaitos, Lahden turvakoti, 
Valopilkku-projekti  

Nuppi selvänä konsertti  Monon Side ry, PETE-Lahti,  
Soundx finaali  Seutukuntien nuorisopalvelut  
Perheen päivä 
 

mm. MLL Lahden yhdistys ry, Lahden 
kaupunginkirjasto, Lahden kalaveikot ry, Mäntsälän 
ratsastuskoulu, Lahden VPK, Leikiten lelukauppa, 
Nuokun Sirkusyhdistys ry, Kansallinen lastenliitto- 
Hämeen piirijärjestö, Lintutieteellinen yhdistys ry 
Lahden ensi- ja turvakoti, Päijät-Hämeen poliisilaitos,  

Nuorten KesäCamping-leirit 
 

Timotei-teatteri ry, Nuokun sirkusyhdistys ry, Lahden 
purjehdusseura juniorijaosto, Lahden seudun nuoret 
pyytäjät 

Turvallisemman mopoilun puolesta-
tapahtuma  

mm. Liikenneturva, Päijät-Hämeen poliisilaitos 

 


