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Sisältö
Nuorisovaihdon tausta ja
yhteistyö organisaatiot

Portugalissa 

Valmistautuminen
matkaan

Matkan jälkeen / 
oppiminen

Ehdotuksia
jatkoon

"Koin että nuori on hyvissä
käsissä ja turvallisin mielin
toivoin että hän itse pääsisi

kokemaan paljon
voimaannuttavia asioita ja niin

kävi."
-Huoltajan kommentti
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01

"Minua kiinnostaa kansainvälisyys! -Niin 
minuakin" Nuoret mukaan! -nuorten 
osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittämishanke keräsi nuoria teams- 
palavereihin keväällä 2021, joissa nuoret toivat 
ilmi, että heitä kiinnostaa kansainvälisyys.
Luonto- ja nuorisokeskus Metsäkartano on 
tehnyt pitkään kansainvälistä työtä 
alueellamme ja heidän kanssaan 
käynnistettiin yhteistyö. Nuoret koottiin 
elokuussa 2021 Metsäkartanolle työstämään 
projektia, jolloin mukaan tuli myös Suonenjoen 
kaupungin nuorisopalvelut. Ohjaavien 
aikuisten kanssa nuoret Suonenjoelta, 
Vesannolta, Keiteleeltä ja Pielavedeltä saivat 
ideoida kansainvälisen vaihdon.

Rahoitusta haettiin Erasmus+ -rahasta ensin 
Suomessa tapahtuvaan kv-leiriin.

Nuorten projekti Moose party -
A Youth exchange on well being of 
youngsters across the Europe sai 
Erasmus+ -rahoituksen. Hankkeen 
hallinnoinnista vastasi Metsäkartano ja 
yhteistyötahoina mukana nuoria 
ohjaamassa Kehittämisyhdistys Mansikan 
Nuoret mukaan! -hankkeen 
projektikoordinaattori ja Suonenjoen 
kaupungin nuorisopalveluiden ohjaaja.

Kansainvälisyysprojektin ensimmäinen osa 
toteutettiin tammikuussa 2022 
Metsäkartanolla yhteistyössä Portugalin 
Associacao Juvenil de Penice - 
organisaation kanssa. Viikko oli mahtava 12 
suomalaisen ja 11 portugalilaisen nuoren 
kohdatessaan toisensa ensimmäistä 
kertaa ja viikon aikana tutustuen toisiinsa.



Valmistautuminen
matkaan
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Vaihtoviikkoa Portugaliin valmisteltiin yhteistyöpalavereiden avulla Erasmus+- 
projektia hallinnoivan Metsäkartanon ja Portugalin vastaanottavan Associacao 
Juvenil de Penice -organisaation kanssa. Aluksi ohjaajat tapasivat keskenään
ja myöhemmin yhdessä nuorten kanssa. Näin nuoretkin saivat nähdä ennen 
matkaa ja kertoa tuntemuksistaan koskien tulevaa vaihtoa.

Ohjaajat valmistelivat vaihdosta turvallisuussuunnitelman ja
lupalomakkeet, jotka kerättiin huoltajilta, koska osallistujat olivat
alaikäisiä. Turvallisuussuunnitelmassa kerrottiin tiiviisti tapahtuman
yleiskuvaus, keskeiset riskit ja riskien hallinta, yleiset ohjeet riskien
hallintaan ja pelastussuunnitelma.

Matkan järjestelyihin ja ohjelmaan liittyvistä asioista tiedotettiin huoltajia  
ja järjestettiin yhteinen info-tilaisuus. Nuoret pidettiin myös kokoajan
ajan tasalla matkan valmistelujen suhteen sekä heidän kanssaan
ideoitiin ja käytiin kysymyksiä läpi jo etukäteen. Huolellinen viestintä on
tärkeä osa projektia luottamuksen ja onnistumisen kannalta.

Tammikuun kv-leirillä nuoret alkoivat jo yhdessä suunnitella vastavaihtoa
Portugaliin, jonka teemana jatkuisi nuorten hyvinvointi. Yhteinen valmistelu
tulevaan vaihtoon sitoutti samat nuoret osallistumaan myös vastavierailuun.
Nuorten yhteydenpito kv-leirien välissä pysyi aktiivisena. 
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Portugali
Pääkaupunki: Lissabon
 
Vierailukohde: Peniche
Asukasluku: 27 600
Vaihtoon osallistuminen toi ohjaajille 
näkemystä kansainvälisen vaihdon 
järjestämiseen liittyvistä asioista kuten 
viestinnän tärkeydestä ja käytännön 
asioiden organisoinnista.

Ohjaajalta nuorten kansainvälisessä 
vaihdossa vaaditaan muutoksen 
sietokykyä, joustavuutta ja tilanteenluku 
taitoa.

Nuorisotyön näkökulmasta tällaisella 
reissulla on mahdollisuus ohjaajana 
sanoittaa nuorille heidän onnistumisiaan, 
auttaa käsittelemään tunteiden 
vuoristorataa, tehdä näkyväksi nuoren  
osaamista ja pystyvyyttä. 

Ohjaajilla saivat kokemuksen vahvasti siitä, 
että vaihdon aikana luottamus nuorten ja 
ohjaajien välillä syvenee ja vahvistuu. 

Portugalin vaihdosta päällimmäisiksi
kulttuurillisiksi eroiksi jäi mieleen
ruokarytmin erilaisuus, aikataulujen
noudattaminen ja puhumisen eloisuus.

Pieni yksityiskohta vilkkaasta ja vauhdikkaasta
liikennekulttuurista oli kuinka kävelijää silti
kunnioitettiin ja aina annettiin tietä. 



Nuoret oli etukäteen jaettu kolmeen 
ryhmään, joissa he tekivät 
loppuesitykseen ohjelmanumerot 
ohjaajien avustuksella. Työryhmät olivat 
musiikki, teatteri/taide ja media. 

Ryhmätyöskentely oli tavoitteellista ja 
välillä haasteellistakin, mutta nuoret 
hienosti kannustivat ja tukivat toisiaan.

Loppuesityksestä tuli mahtava suoritus, 
josta jokainen nuori voi olla ylpeä. Tätä 
esitystä katsomaan kutsuttiin Portugalin 
nuorten huoltajat ja organisaation 
yhteisöä.

200+
Project On Going
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Portugalissa

Ohjelmassa oli myös kulttuuri-illat, surffausta ja päivä Lissabonissa. Suomi-iltaan 
valmistauduttiin jo Suomessa varaamalla tarjoilut ja rekvisiitta mukaan reissuun. Nuoret  
ideoivat oman kulttuuri-illan sisältöä ohjaajien pienellä tuella. Surffaus oli mahtava kokemus, 
onnistumisia koki varmasti jokainen Penichen suurilla aalloilla. Lissabon-päivä oli nuorten 
mielestä erittäin mukava ja onnistunut, vaikkakin ohjaajien näkökulmasta siinä olikin monta 
muuttuvaa tekijää ja päivän ohjelmakin muuttui kesken päivän. Kuvia ja videoita nähtävillä 
seuraavasta linkistä:  https://youtu.be/0fkw4M1QH6o (video, vain linkin kautta nähtävillä).

Viikko Portugalissa oli täynnä ohjelmaa, 
josta kuva alla. Pääosa ohjelmasta oli 
erilaisia työpajoja, joissa nuoret 
työskentelivät teeman äärellä. 

Työkaluna nuoren oman osaamisensa arvioinnin tueksi Erasmus+ vaihdoissa on käytössä
youthpass, jonka jokainen nuori kirjoittaa itselleen vaihdon lopussa.
Linkissä esimerkki youthpassista Youthpass certificate for Julie Draw in the project Good Things

https://youtu.be/0fkw4M1QH6o
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-535/Youth%20Participation%20Activities.pdf


Matkalla eräs nuorista sanoitti sosiaalista vahvistumistaan kertomalla, että ei oikein viihdy
omalla kotipaikkakunnallaan, mutta vaihdon aikana löysi vertaistukea ja koki
olevansa onnellinen. Tällaiset kokemukset tuovat nuorelle näkemystä erilaisuudesta ja silti
samanlaisuudesta ja voivat auttaa oman paikkansa löytymisessä. 

04 Matkan jälkeen /
oppiminen

"Kiitos todella paljon tälläisen vaihdon
järjestämisestä !! Oli elämäni paras

viikko"

"Aivan mahtava matka! Jatkakaa
samaan malliin niin muutkin saa

yhtä hyviä kokemuksia"

"Portugali on erilainen mutta todella
kiinnostava ja tunnelmallinen maa

minusta siellä oli kotoisa olla ja tuntui
että löysin minun kaltaisa ihmisiä"

Portugalin vaihto oli niin ohjaajille kuin nuorille unohtumaton kokemus, josta on päästy
kertomaan töissä, kouluissa, kavereille ja perheille. Asia oli esillä myös paikallisessa mediassa,
jolla saatiin näkyvyyttä nuorten ja työntekijöiden kansainväliselle toiminnalle. 

Nuorista osa on jo osallistunut uusiin kansainvälisiin projekteihin ja innostaneet myös uusia
nuoria mukaansa paikkakunnaltaan. Lisäksi yksi mukana olleista nuorista sai ideoita
tulevaisuuden opintoihin, jotka liittyisivät kansainvälisyystoimintaan.

Jokainen nuori viikon aikana ylitti itsensä joko esiintymisen, vuorovaikutuksen, pystyvyyden tai
uskalluksen osalta. Nuoren kasvun ja kehityksen yhdessä viikossa pystyi selkeästi näkemään
paitsi ohjaajat myös nuori itse.
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Matkan jälkeen / oppiminen

"Toi rohkeutta ja mielen avartumista moneen
asiaan. Paransi epämukavuusalueelle

joutumisen sietoa. Pääsi irtautumaan tutuista
ympäristöstä mikä on hyvä asia. Oppi

käytännönasioita reissaamisesta."
-Huoltajan kommentti nuoren kokemuksesta

Nuorten palautekyselystä poimittu:
Mitä uutta opit vaihdon aikana?

Osalle nuorista matka oli ensimmäinen ulkomaille lentäen, tämä toi oppia konkreettisiin
asioihin matkustamiseen liittyen. Metsäkartanolla nuoret olivat jo käyttäneet englantia
aidoissa keskustelutilanteissa, mutta nyt Portugalin vastavierailun jälkeen moni koki
kielitaidon vahvistuneen sekä saivat tunteen ulkomailla pärjäämisestä.

Nuorille muodostui kansainvälisen vaihdon 
aikana uusi ystävyyssuhteita toiseen
maahan ja Suomessa alueellisesti. Tällaiset
yhteiset kokemukset luovat ystävyydelle 
vahvan pohjan. 

Kansainvälinen toiminta ja toisen maan näkeminen saa usein arvostamaan myös omaa
elin ympäristöä sekä kiinnostumaan sen kehittämisestä. Nuoret innostuvat siis
osallistumaan ja vaikuttamaan myös paikallisesti.

Kokonaisuudessaan vaihto antaa
kokemuksen lisäksi niin ohjaajille kuin
nuorillekin oppimisen mahdollisuuksia ja
uusia elämyksiä.
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Nuorisovaihdot nuorten keskuudessa saisivat jatkoa
Työntekijät pääsisivät myös liikkumaan
Hallinnointi ja ohjausresurssi

Ohjaajien perehdyttäminen ensiarvoisen tärkeää
Perehdytyskansio -jossa hyödynnetään myös olemassa olevia
koulutuksia nuorisovaihdoista -mutta myös paikallisuus nousee
esille

Menti-palautteet

Raportin laativat:
Heidi Lappi, Nuoret mukaan! -hanke
heidi.lappi@mansikkary.fi
Piia Pääkkö, Suonenjoen kaupunki
piia.paakko@suonenjoki.fi

Ehdotuksia jatkoon

"Kannattaa todellakin osallistua
ja syöksyä rohkeasti seikkailua

kohti"

"Oli ihana olla ohjaajien kanssa ja
aina oli olo että tulin kuulluksi"



Yksi nuorten tekemä työ mediaryhmässä oli
lehti vaihtoviikosta:










