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LÄHDE SEIKKAILULLE EUROOPPAAN! Tämän pelin tar-
koituksena ei ole ehtiä ensimmäisenä maaliin, vaan auttaa 
sinua ja ryhmääsi toteuttamaan Erasmus+ -nuorisovaihto 
askel askeleelta. Siksi teidän kannattaakin käydä pelin kaikki 
askelmat läpi - saatte ohjeita vaihdon joka osan suunnitteluun 
ja ymmärrätte, millainen prosessi nuorisovaihto on. 

Nuorisovaihto on nuorten itsensä suunnittelema kansainvä-
linen tapaaminen, jossa ryhmät käsittelevät valitsemaansa 
aihetta. Pelin edetessä saatte ohjeita hankkeen suunnitteluun, 
valmisteluun, toteutukseen sekä rahoituksen hakemiseen. 

Erasmus+ -ohjelmaopas sisältää kaikki hankkeiden säännöt. 
Ennen kuin aloittaa vaihdon suunnittelun, on hyvä ymmärtää, 
mihin kokonaisuuteen se liittyy.

Erasmus+ -ohjelman nuorisotoiminnan tavoitteet luovat raamit 
niille sisällöille, joita hankkeissa käsitellään. Tällä tavoin hank-
keet omalta osaltaan toteuttavat ohjelman suuria tavoitteita, 
kuten

■ antaa nuorille mahdollisuus oppia uusia tietoja, taitoja  
 ja asenteita kansainvälisen toiminnan kautta

■ ottaa mukaan muita heikommassa asemassa olevat nuoret

■ auttaa nuoria osallistumaan demokraattiseen toimintaan

■ käsitellä yhteiskuntaan liittyviä asioita, kuten nuorten  
 työllistyminen, aktiivinen kansalaisuus, kulttuurienvälinen  
 dialogi, sosiaalinen vahvistaminen ja solidaarisuus muita  
 kansoja, ihmisiä ja syrjittyjä ihmisryhmiä kohtaan.

KÄÄNTÖPUOLELLA ON LISÄTIETOA

YOUTH IN ACTION (YIA) -INFO
Tämän otsikon alla on raakaa faktatietoa. Ymmärrät enemmän 
vaihtojen virallisista säännöistä ja siitä, mikä on laadukasta 
toimintaa.

NUORISOTYÖNTEKIJÄN OSALLISTAVAT VINKIT
Tämän otsikon alla on kokemusta. Nuorisovaihtoja toteuttaneet 
ryhmänvetäjät jakavat erilaisia menetelmiä nuorten aktiivi-
seen osallistumiseen koko hankkeen aikana. Ymmärrät myös, 
mikä ero on ryhmänvetäjällä ja osallistuvalla nuorella. 

SUDENKUOPAT
Tämän otsikon alla on kokemuksia, joita ei kannata toistaa. Nä-
mäkin ovat aitoja tilanteita aikaisemmista nuorisovaihdoista. 
Älä tee samoja virheitä, mitä muut ovat tehneet.

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Tässä kerrotaan, mihin hakemuksen kohtaan voidaan tuottaa 
sisältöä keskustelemalla näistä asioista.

3. SUUNNITELKAA VAIHTO

Tämä on vaihdon tärkein askel.  
Tästä ei pääse eteenpäin ilman  
joka ryhmän nuorten  
osallistumista.

AIHE

Valitkaa vaihdon aihe 
yhdessä kumppanin 
kanssa. Mitkä asiat  
kiinnostavat, puhuttavat 
tai ihmetyttävät teitä?

TAVOITE

Tehkää selkeä yhteinen 
tavoite kaikille.  
Mitä haluatte oppia, 
ymmärtää tai oivaltaa? 

MENETELMÄ

Keksikää kumppanien  
kanssa päiväohjelmaan 
toimintamenetelmät, jotka 
käsittelevät valitsemaanne 
aihetta ja joilla opitte aiheesta 
lisää. Mitä tekeminen opettaa 
teitä aiheesta?

4. TEHKÄÄ HAKEMUS

Rahoitusta haetaan  
hakemuksella. Se on  
sähköinen ja sen saa netistä. 
Vastatkaa kaikkiin haku- 
lomakkeen kysymyksiin esi-
merkeillä. Täyttäkää hakemus  
yhdessä kumppaneiden ja 
ryhmänvetäjien kanssa. 

5. ODOTTAKAA  
PÄÄTÖSTÄ

Päätöstä rahoituksesta 
pitää odottaa ”kolmen 
heittovuoron ajan” (3 kk). 
Millaisia asioita voisitte 
tehdä odottelun aikana 
yhdessä kumppaniryhmien 
kanssa?

EI

Valitettavasti kaikkea 
ei oltu mietitty loppuun 
saakka. Pää pystyyn ja 
palatkaa suunnittelu- 
ruutuun!

KYLLÄ

Onneksi olkoon,  
teitte hyvän hanke-
suunnitelman ja saatte 
rahaa! Eteenpäin!

1. KERÄTKÄÄ RYHMÄ

Ryhmässänne saa olla 
13-30-vuotiaita nuoria  
sekä tarpeeksi aikuisia  
ryhmänvetäjiä. Nuoriso- 
vaihtoon voi osallistua  
16-60 nuorta.

2. LÖYTÄKÄÄ  
KUMPPANI

Miettikää minkä maan 
nuoriin ja kulttuuriin  
haluatte tutustua?  
Kumppanit voivat olla 
Euroopasta tai Euroopan 
naapurialueilta. Voitte  
valita yhteensä yli  
50 maasta!

ONNEA! 

Onnea! Koko hanke  
on toteutettu. Syntyikö 
kipinä tehdä uusi  
nuorisovaihto? Aloittakaa 
lähtöruudusta.

9. TEHKÄÄ  
RAPORTTI

Raportti on hankkeen 
viimeinen askel ja siinäkin 
teitä tarvitaan. Miettikää 
mitä kaikkea teitte, koitte ja 
opitte, mihin käytitte  
rahat? Raportointi on help-
po tehdä sähköisesti  
yhdessä ryhmänvetäjän  
ja kumppaneiden kanssa.  

6. VALMISTAUTUKAA

Nyt täytyy miettiä, mitä  
täytyy valmistella, ennen 
kuin vaihto alkaa.

7. OSALLISTUKAA  
NUORISOVAIHTOON

Nyt se tapahtuu! Tapaatte 
kumppaniryhmien nuoret. 
Toteuttakaa suunnittele-
manne ohjelma ja nauttikaa 
yhteisistä asioista ja  
erilaisuudesta.

8. KERTOKAA MUILLE

Nuorisovaihto on ohi,  
mutta hankkeessa on  
vielä tehtävää. Kertokaa 
muille nuorille ja aikuisille 
vaihdostanne. Keksikää 
kivoja tapoja tiedon  
levittämiseen!
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1 RYHMÄN  
KOKOAMINEN

● 
YIA-INFO

■ 13-30-vuotiaat nuoret voivat 
osallistua nuorisovaihtoihin.

■ Jokaisessa osallistuvassa ryhmässä 
täytyy olla vähintään 4 nuorta ja 1 aikuinen 
ryhmänvetäjä, kuitenkin niin, että kaikkien 
maiden nuoret yhteenlaskettuna hankkeessa 
on vähintään 16 ja enintään 60 nuorta.

■ Hankkeet ovat avoinna kaiken maailman 
nuorille, myös niille, joiden osallistuminen 
on hankalampaa tai joiden osallistuminen 
tarvitsee enemmän tukea.

■ Nuoret osallistuvat hankkeeseen vapaaeh-
toisesti ja omasta kiinnostuksestaan.

■ Hankkeen nuoret ovat mukana prosessin 
alkuvaiheesta asti – heitä ei voi valita vasta 
suunnittelun lopuksi tai vasta sitten kun tuki 
on myönnetty.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

AIKAJANA

Kirjoita pelilaudan etupuolen otsikot erillisille 
papereille, ja anna nuorten laittaa hank-
keen askeleet oikeaan aikajärjestykseen. 
Käykää yhdessä läpi oikea järjestys ryhmän 
kasaamisesta raportin tekemiseen. Keskus-
telkaa hankkeen eri vaiheista, selkeyttäkää 
aikatauluja, ja sitä mitä hankkeessa mukana 
oleminen edellyttää.

UUTISOTSIKOISSA

Varaa kasa viikon sanomalehtiä. Jokaisen 
ryhmäläisen tulisi etsiä ja leikata joku itseään 
kiinnostava artikkeli tai uutiskuva, joka 
kiinnostaa, ihmetyttää tai vihastuttaa. Tämän 
jälkeen jokainen saa kertoa mikä artikkelin 
tai kuvan aihe oli, ja miksi valitsi sen. Tämä 
harjoitus toimii tutustumisena sekä ajatus-
ten ja keskustelun herättelijänä. Liittyykö 
johonkin aiheeseen epätietoisuutta, haluaako 
ryhmä ymmärtää jotain asiaa paremmin? 

MAAILMANPARANTAJAT

Pyydä ryhmää valitsemaan itselleen pari, ja 
esittämään tälle kysymys: Mitä sinä tekisit 
maailmanparantamiseksi jos voisit? Kes-
kusteluhetken jälkeen parin kanssa jokainen 
saa kertoa koko ryhmälle mihin asiaan huoli 
liittyi. Nämä kannattaa kirjata ylös, sillä niitä 
voi tarvita seuraavilla askeleilla.

● 
SUDENKUOPAT

■ Kun aihe alkaa selvitä, verratkaa 
sitä Erasmus+ Youth in Actionin 

yleistavoitteisiin – liittyykö aiheenne järke-
västi niihin?

■ Älä jätä nuoria pimentoon mistään suun-
nittelun tilanteesta: ota nuoret mukaan joka 
asian käsittelyyn.

■ Selvitä työnantajan kanssa lupa toimintaan 
– saat työrauhan

■ Yritä saada mukaan vaadittua suurempi 
ryhmä – nuorten elämät muuttuvat nopeasti 
ja joku voi tippua pois.

■ Älä lähde mukaan hankkeeseen, johon 
kutsutaan vain mandaattikirjeen allekirjoitta-
misella tai jonka suunnitteluun teitä ei osal-
listeta - kun nuoret eivät koe hankkeeseen 
omistajuutta, se kiinnostaa heitä vähemmän. 
Tyytymättömyys on suurempaa, perumiset 
tavallisia ja ryhmistä tippuu nuoria pois.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
D., E., E.1.

2 KUMPPANIN  
LÖYTÄMINEN

● 
YIA-INFO

■ Kumppaniryhmän tulee  
olla ohjelmamaasta tai EU:n  

naapurimaasta.

■ Hakijana toimii esim. kunnan tai seura-
kunnan nuorisotoimi, järjestö, sosiaalinen 
yritys tai ilman taustaorganisaatiota toimiva 
nuorten ryhmä – ei yksittäinen nuori tai nuo-
risotyöntekijä.

■ Yhteistyöhalukkuus ja sitoutuminen yhdes-
sä sovittuihin sääntöihin ovat hyvän kump-
panuuden merkkejä – edistä niitä sopimalla 
selvät roolit eri ryhmien nuorten ja ryhmän-
vetäjien välillä.

■ Vaihdon aihe ja tavoite sovitaan yhdessä 
kumppaneiden kanssa.

■ Sovi tärkeät asiat kumppanin kanssa kir-

jallisella sopimuksella (Activity Agreement) 
– talous, turvallisuus, roolit, vastuut...

■ Eri maissa sanat ja toimintatavat ymmär-
retään eri tavoilla – selitä asiat yksityiskoh-
taisesti ja sopikaa yhteisiä käytäntöjä

■ Kumppaneita löytyy helposti Erasmus+ 
Youth in Actionin kansainvälisistä koulutuk-
sista 

■ Kumppaneita voi löytää myös OTLAS-tie-
tokannasta sekä muista kansallisista ja 
kansainvälisistä verkostoista: https://www.
salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/ 

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

ESITTELYVIDEO

Tehkää yhdessä video, jossa nuoret esit-
televät itsensä, kertovat vapaa-ajastaan ja 
harrastuksistaan. Esitelkää videolla ryh-
määnne kiinnostava aihe, ja mitä he haluavat 
tietää siitä lisää. Tämä auttaa myös nuoria 
itseään selkeyttämään ajatuksi-
aan siitä, mitä he vaihdolta 
haluavat ja siitä mikä heille 
itselleen on tärkeää. 
Video on helppo jakaa 
kumppaniryhmille ja 
lähteä rakentamaan 
yhteistä hanketta.

LENTOLIPPU

Annetaan nuorille 
lentoliput ja kartta, 
jossa ovat Erasmus+ 
-ohjelmaan osallistu-
vat maat. Nuoret voivat 
lentolippujen avulla kertoa 
mitä mistäkin maasta tietävät ja 
mitä mielikuvia heillä on. Harjoituksen 
myötä mietitään halutaanko mennä maa-
han, josta jo tiedetään, vai mihin maahan ja 
kulttuuriin he haluaisivat tutustua. Voit myös 
tehdä lentolipun ja kirjoittaa siihen ne maat, 
joihin teillä on valmiit kontaktit.

HELIUMKEPPI

Osallistujille annetaan pitkä keppi, kuten 
harjanvarsi tai telttakeppi. Jokainen osallis-
tuja ojentaa etusormensa ja keppi lasketaan 
sormien päälle niin, että kaikkien sormet 
koskettavat kepin alapintaa. Tehtävänä on 
laskea keppi maahan, niin että jokaisen 
kosketus säilyy koko ajan. Kun keppi on 
saatu maahan, kysytään mikä tehtävässä oli 
tärkeää? Harjoituksen auttaa ymmärtämään, 
millaista on hyvä kumppanuus: Kaikki tietä-
vät mikä on yhteinen tavoite, kaikki osallistu-
vat ja kommunikoivat aktiivisesti. Voisivatko 
toisen maan nuoret tehdä saman harjoituk-
sen ja kertoa ajatuksensa teille?

● 
SUDENKUOPAT 

■ Varaudu kulttuurieroihin: asioita 
ymmärretään väärin ja toimintata-

vat ovat erilaiset – varmista asiat keskustele-
malla ja selitä termit ja käytännöt antamalla 
konkreettinen esimerkki. 

■ Tehkää yhteinen aikataulu, jota noudate-
taan: jos aikataulut venyvät, voi hakemuksen 
jättäminen siirtyä. 

■ Valitse kommunikaatiotavat niin, että ne 
vastaavat tarkoitusta: Toiset asiat on hyvä 
saada kirjallisena, mutta joskus puhelinsoitto 
on sähköpostia tehokkaampi. 

■ Kaikki vakiintuneet käytännöt eivät ole 
hyviä – kumppanisi voi kummaksua sitä, että 
nuoret täytyy ottaa mukaan tässä vaiheessa. 
Vaadi kuitenkin, että niin toimitaan. Se on 
parempaa laatua.

■ Nuorisotyötä tehdään hyvin eri tavoin: 
Pohjoisessa nuorisotyöntekijät ovat ammatti-
laisia, Etelä-Euroopassa usein vapaaehtoisia 
– ottakaa käyttöön molempien toimintatapoja 
ja oppikaa toisiltanne.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
D., E., G.1. 

3 SUUNNITELKAA  
VAIHTO

● 
YIA-INFO

■ Itse vaihdon täytyy kestää vä-
hintään 5 ja enintään 21 päivää, 2 

matkapäivää lasketaan näiden päälle.

■ Suunnitelma tehdään yhdessä kump-
paneiden kanssa – joka maan nuoret ovat 
valitsemassa aihetta, tavoitetta, toimintame-
netelmiä...

■ Mikä ero on aiheella ja toimintamenetel-

mällä? – älkää valitko aiheeksi musiikkia, 
vaan miettikää, mitä aihetta voitte käsitellä 
musiikin avulla.

■ Rakentakaa ohjelma, joka vie kohti tavoi-
tetta ja jossa valittua aihetta käsitellään joka 
päivä.

■ Jokaisen ryhmän tekemät ennakkotehtävät 
luovat sisältöä, jakavat vastuuta ja sitouttavat 
suunnitteluun.

■ Vaihto täytyy suunnitella valmiiksi ennen 
hakemista – ohjelman lisäksi teillä on suun-
nitelma siitä, miten arvioitte tavoitteeseen 
pääsyä, miten Youthpassia käytetään, miten 
paikallista vaikutusta saadaan aikaiseksi ja 
miten hankkeen hyötyjä levitetään eteenpäin 
– miettikää valmiiksi toimintamenetelmät, 
vastuut ja roolit.

■ Sopikaa käytännön asioista, kuten aikatau-
lutuksesta, majoitusjärjestelyistä, tarvitta-
vista materiaaleista ja tapahtumapaikasta jo 

ennen hakemusta.

■ Jos kumppanuus on uusi tai 
nuoret tarvitsevat erityistä 

tukea, kannattaa hankkee-
seen suunnitella myös 2 

päivän mittainen valmis-
telutapaaminen (APV).

■ Laskekaa itse, kuinka 
paljon tukea saatte 
Erasmus+ -ohjelmasta 
– ohjelmaopas neuvoo.

■ Miettikää omara-
hoituksen keräämistä 

- miten paljon omaa rahaa 
tarvitaan ja miten saatte puut-

tuvat rahat kerättyä joka maassa?

■ Hakekaa hanketta ajoissa – muista-
kaa, että vaihto voi alkaa aikaisintaan 3 kk 
hakupäivämäärän jälkeen, mutta on parempi, 
jos se alkaa vasta 4 kk:n jälkeen tai jopa 
myöhemmin.

TÄLLAISET TOIMINTATAVAT OVAT  
YLEENSÄ LAADUKKAITA:

■ Vaihdon päiväohjelma on toiminnallinen, 
monipuolinen ja se ottaa huomioon nuorten 
erilaiset oppimistavat ja tarpeet. Se on konk-
reettinen ja selittää käytettävät toimintatavat.

■ On helppoa nähdä, että toiminnan kautta 
nuoret oppivat valitsemastaan aiheesta 

■ Nähdään, että hakemuksessa on pohdittu 
oppimista muistakin näkökulmista – nuoret 
oppivat kieltä, sosiaalisia taitoja, aloitteelli-
suutta, taitoja kulttuurienväliseen toimintaan, 
itsevarmuutta, solidaarisuutta, ymmärrystä 
erilaisuudesta, yhteiskunnallisia taitoja, 
suvaitsevaisuutta jne – näiden asioiden 
oppimiseen johtava toiminta näkyy hakemuk-
sessa ja ohjelmassa.

■ Toiminnassa nuoret ovat itse aktiivisia toi-
mijoita, eivät aikuisten keksimän toiminnan 
kohteita tai ostettujen palveluiden kuluttajia.

■ Kokemukset puretaan ja arvioidaan ja sitä 
varten on varattu erikseen aikaa ohjelmassa.

■ Nuorisovaihdossa oppiminen on suun-
niteltu etukäteen – vaihto ei voi olla vain 
vapaa-ajan viettoa, saatika turistireissu, 
konsertti- tai esiintymismatka, harjoitusleiri 
tai kokous.

■ Hankkeen jokainen osa on suunniteltu 
etukäteen konkretian tasolle asti – jos hank-
keen jokin osa (esim. tulosten levittäminen) 
on jätetty huomioimatta, se voi kaataa koko 
hakemuksen.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

AIHEAURINKO

Pelin ensimmäisessä askeleessa esiteltiin 
Uutisotsikoissa- sekä Maailmanparanta-
jat- harjoitukset, joilla voi kerätä ryhmältä 
ajatuksia nuorisovaihdon aiheeksi. Valitkaa 
oma aiheenne, mutta kysykää aiheita myös 
kumppaniryhmiltä. Valitkaa sen jälkeen 
yhdessä vain yksi aihe, vaikkapa netissä 
äänestämällä. 

Kun aihe on valittu, miettikää yhdessä 
konkreettisia asioita, jotka liittyvät valittuun 
aiheeseen. Kirjoittakaa nämä alateemat 
paperisuikaleille ja kiinnittäkää ne aihela-
pun ympärille auringonsäteiksi. Pyytäkää 
kumppaneilta lisää ideoita ja lisätkää ne 
aurinkoon. Kun kaikki ideat on kerätty, päivä-
ohjelman suunnittelu voi alkaa. 

Kun suunnittelette ohjelman toimintaa, valit-
kaa yksi auringonsäde ja miettikää, millaisel-
la toiminnalla opitte tietoja, taitoja tai uusia 
asenteita säteeseen kirjoitetusta asiasta. 

Joka ryhmä voi valita heitä kiinnostavat sä-
teet ja suunnitella palan ohjelmaa valittuihin 
aiheisiin liittyen.

MONINAISET MENETELMÄT

Lapuille kirjoitetaan eri  menetelmiä, joilla 
valittua aihetta voi käsitellä. Näistä nuoret 
voivat valita kiinnostavimmat ja sellaiset, 
joita voivat myös itse olla aktiivisesti toteut-
tamassa tai ohjaamassa vaihdon aikana. 
Menetelmiä voivat olla esim. valokuvaus, 
vierailut, sarjakuvat, muovailuvahan käyttä-
minen, sanomalehtien käyttäminen, vaih-
don ulkopuolisten osallistuminen, väittely, 
nettitestit, katugallup, kilpailut, toritapahtu-
ma, musiikki, teatteri-ilmaisu, haastattelu, 
ryhmätyö, julisteen suunnittelu, flyerien teke-
minen, ympäristötaideteos, asioiden vertailu, 
videointi, roolipeli, mielenosoitus...

PÄIVÄOHJELMA

Luokaa päiväohjelmapohja vaikka wordil-
lä tai excelillä. Jakakaa päivä osiin, joihin 
kirjoitatte suunnitellun toimintamenetelmän. 
Kirjoittakaa jokaisesta toimintamenetelmäs-
tä auki oppimistavoite (miksi?), sisältö (mitä?) 
sekä toiminnosta vastaavan nimi/ryhmä 
(kuka?). Näin varmistetaan että jokaisella 
toiminnolla on selkeä yhteys käsiteltävään 
aiheeseen, toiminta on tavoitteellista ja 
tiedetään kenen vastuulla sen toteuttaminen 
on. Myös arvioija ymmärtää, mikä hankkeen 
tarkoitus on. Päiväohjelma täytyy liittää 
hakemukseen.

NETISSÄ OHJELMAA VOI  
SUUNNITELLA YHDESSÄ

Jakakaa teitä kiinnostavia asioita vaihdolle 
perustetussa Facebook-ryhmässä tai Whats- 
Appin kautta. Voitte kommentoida toistenne 
ideoita ja nähdä kaikkien ajatukset. Ladatkaa 
ohjelmapohja Google Driveen ja voitte täyttää 
sitä yhdessä kaikkien ryhmien kanssa. Jaka-
kaa yhteisiä tehtäviä vaikka Dropboxin kautta 
ja keksikää muita nettisovelluksia, jotka 
auttavat teitä tekemään yhteistyötä.

● 
SUDENKUOPAT

■ Hanketuki ei riitä kattamaan 
kaikkia vaihdon kuluja – keksikää 

tapoja kerätä omaa rahaa – pitäkää kioskia, 
ulkoiluttakaa koiria, tehkää lumitöitä, hake-
kaa avustuksia… yhdessä tekeminen tekee 
vaihdosta teidän oman. 

■ Tuen viimeinen osa (20%) maksetaan vasta 
loppuraportin jälkeen – kerätkää omaa rahaa 
niin paljon, että se riittää koko vaihdon ajan. 

■ Osallisuudeksi luullaan sitä, 
että nuoret osallistuvat 
aikuisten suunnittelemaan 
ohjelmaan – näin ei ole. 
Jos ohjelma näyttää 
sellaiselta, jossa 
nuoret kärrätään 
bussilla muualle 
kuuntelemaan jon-
kun muun esitelmää, 
olette väärällä tiellä. 
Palvelujen ostaminen 
ei ole osallisuutta. 

■ Vierailuja voi kyllä 
tehdä, mutta nuoret voivat 
itse etsiä tietoa vierailukohteis-
ta ja esitellä sitä muille. Vierailuilla 
voidaan toimia aktiivisesti vaikka haastatel-
len paikallisia mielipiteistä valittua aihetta 
kohtaan tai dokumentoimalla toimintaa niin, 
että sitä voidaan jakaa hankkeen jälkeen.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
D., E., E.2., G., G.1., I., J. 

4 TEHKÄÄ  
HAKEMUS

● 
YIA-INFO

■ Hakemus on sähköinen ja se 
ladataan omalle tietokoneelle 

netistä.

■ Käytä viimeisintä sille hakukierrokselle 
voimassaolevaa hakulomaketta.

■ Hakemusta ei voi täyttää, ellei hakijalla ja 
kaikilla kumppaneilla ole PIC-koodia.

■ Joka kumppanilta tarvitaan myös allekirjoi-
tettu mandaattikirje (mandate).

■ Hakemukseen ei tarvitse syöttää kaikkia 
tietoja kerralla, voit tallentaa hakemuksen 
luonnoksena.

■ Jaa hakemuksen kirjoitusurakkaa kump-
panien kanssa, pyydä heitä kirjoittamaan 

ryhmänsä toiminnasta ja vastuualueista.

■ Lue kysymykset huolella ja vastaa jokai-
seen kysymykseen.

■ Tue vastauksia antamalla konkreettinen 
esimerkki siitä, miten asiat on suunniteltu tai 
jo tehty.

■ Kuvaile nuorten taustat selvästi joka 
ryhmästä, ml. ikä, sukupuoli, erityistarpeet, 
kv-kokemus ja muut olennaiset asiat.

■ Tarpeen mukaan selitä auki termit ja 
metodit.

■ Älä jaarittele filosofisesti, pysy tosiasioissa 
ja kerro ne selvästi.

■ Lähetä hakemus hyvissä ajoin, liitä siihen 
kumppanien allekirjoittamat mandaattikir-
jeet, vaihdon päiväohjelma ja pomon allekir-
joittama Declaration of Honour – nämä ovat 
tärkeitä kelpoisuuskriteereitä.

■ Erasmus+ -ohjelmaopas on täynnä tietoa – 
sieltä näet mm. arviointikriteerit.

■ Kysy apua hakemuksen täyttämiseen kan-
salliselta toimistolta aina ennen hakemuksen 
jättämistä – hakupäivämäärän umpeuduttua 
emme voi enää auttaa.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

OSIIN PILKOTTU HAKEMUS

Kannattaa aloittaa suurista kokonaisuuk-
sista ja mennä yksityiskohtiin myöhemmin 
– valmista ei tule kerralla. Ryhmänvetäjä voi 
pilkkoa hakemuksen kysymyksiä pienem-
miksi, jotta niihin on yksinkertaisempaa 
vastata, aikuinen voi myös kääntää kysy-
mykset yksinkertaisemmalle kielelle. Nuoret 
voivat vastata kysymyksiin omalla kielellään, 
hakemuksen ei tarvitse olla kirjoitettu ”han-
kekielellä”. Nuoret voivat ensin pareittain ja 
sitten koko ryhmänä täyttää hakemukseen 
vastauksia sen mukaan mitä suunnitteluvai-
heessa ollaan tehty. 

KIRJOITETAAN YHDESSÄ! 

Kumppaniryhmän nuoret auttavat omalta 
osaltaan hakemuksen kirjoittamisessa esim. 
Google Driven tai Facebookin välityksellä 
vastaten kysymyksiin. Kumppaneilta tarvitta-
via perustietoja mm. iät, sukupuolet, nuorten 
taustat, ryhmän keräämisen tapa sekä 
aiemmat kokemukset hankkeiden tekemi-
sestä. Jokainen ryhmä voi itse kirjoittaa auki 
vastuunsa, toimintamenetelmänsä ja muut 
tärkeät yksityiskohdat, koska he tietävät ne 
parhaiten.

● 
SUDENKUOPAT

■ Älä jätä 
kumppaniryh-

mää kirjoitusprosessin 
ulkopuolelle. On, hyvä 
että kaikki tietävät mitä 
vaihdossa tehdään 
ja mitä sillä haetaan. 
Jakakaa vastuut heti 
alussa – kukaan ei 
kuormitu liikaa.

■ Täyttäkää hakemusta 
vähän kerrallaan, pitkän 

ajan yli – lähettäkää se 
muutama päivä ennen haku-

päivämäärää.

■ Älä kuvittele, että yksi sana kertoo kaiken 
– ota asiaksesi selittää auki erityiset termit, 
valitut toimintamenetelmät, oman ryhmän 
slangi ja muut tarpeelliset asiat – ohjelma, 
jossa toistuu otsakkeena WORKSHOP ilman 
sisältökuvauksia ei saa paljon pisteitä.

■ Se, mitä kerrotaan hakemuksen tekstissä, 
täytyy näkyä myös päiväohjelmassa – kuvaile 
ohjelma tarpeeksi tarkasti – esim. jos aihetta 
käsitellään tanssien, kerro tarkemmin, miten 
tanssi auttaa ymmärtämään aihetta.

■ Oppiminen tapahtuu kokemuksia purka-
malla ja ääneen sanomalla – älkää jättäkö 
asioita purkamatta, vaan kokoontukaa yhteen 
ja kertokaa mieleen tulleet asiat.

■ Esimiehen ja kumppanien allekirjoitusten 
saamiseen menee aikaa – aloita niiden hank-
kiminen ajoissa. 

■ Hakemus on sähköinen ja kaikki siihen 
tulevat liitteet ovat myös sähköisiä. Huolehdi 
kaikista liitteistä, skannailuista, oman työpai-
kan palomuurista sekä internet-yhteyksistä 
jo etukäteen.

■ Tietokoneiden kanssa asiat voivat mennä 
pieleen, pidä turvassa toista kopiota hake-
muksesta.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
K., M., N.

5 ODOTTAKAA  
PÄÄTÖSTÄ

● 
YIA-INFO

■ Päätöstä täytyy 
odottaa melkein 3 

kk – kansallinen toimisto 
tarkastaa hakemuksen 
kelpoisuuden ja sitten 
arvioi sen laadun.

■ Hakemuksia arvioi 
aina kansallisen toi-
miston työntekijä ja 
ulkopuolinen arvioija. 

■ Jos tuli hylsy, palaa 
suunnitteluun – kysy 
kansallisesta toimistosta 
apua suunnitelman korjaa-
miseen.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

MATKAOPAS

Tutustukaa kumppanimaahan tekemällä oma 
versio opaskirjasta. Etsikää tietoa eri läh-
teistä. Kuvailkaa oppaaseen monipuolisesti 
esim. maan kulttuuria ja historiaa, ruokaa 
ja nähtävyyksiä. Voitte myös ottaa yhteyden 
kumppanimaan nuoriin ja pyytää heiltä vas-
tauksia kysymyksiinne. 

MAKUMATKA

Kokkailkaa ryhmän kanssa jotain kumppa-
nimaan ruokaa. Etsikää erilaisia reseptejä 
ja äänestäkää mitä teette. Käykää kaupassa 
ja valmistakaa ruokaa yhdessä. Voitte myös 
lähettää oman maan ruokareseptejä kump-
paninuorille ja vinkata oman makumatkan 
järjestämisestä.

MATKAKASSA

Odotellessa voi järjestää myyjäiset tai ta-
pahtuman, jolla ryhmä saa rahaa matkakas-
saansa. Ihmiset tukevat mielellään nuorten 
omia juttuja ja samalla saatte positiivista 
näkyvyyttä vaihdollenne.

YOUTHPASS TUTUKSI

Tutustukaa tarkemmin Youthpassiin. Mitä 
oppimisalueita sieltä löytyy? Mitä tavoitteita 
nuoret haluavat itsellensä asettaa? Oletteko 
nyt jo oppineet jotain? Askarrelkaa itsellen-
ne oppimispäiväkirja, johon voitte vaihdon 
aikana kirjoittaa kokemuksianne.

● 
SUDENKUOPAT

■ Älä jätä ryhmää yksin – jatkakaa 
tapailua ja keksikää yhteistä teke-

mistä. Se lisää ryhmän yhteenkuuluvuutta ja 
motivaatio pysyy yllä odotuksen ajan.

■ Pidä kumppaneihin yhteyttä ja tehkää 
yhdessä asioita. Jos jokin ryhmä ei ole 
aktiivinen, selvitä miksi niin on ja yritä auttaa 
– jos luottamus katoaa, ei yhteistyötä tarvitse 
jatkaa. 

■ Jos hakemus hylätään, se ei ole katastrofi. 
Mutta se tarkoittaa ryhmällenne lisätöitä 
ja asioiden eteenpäin viemistä. Aikataulut 
täytyy tehdä uudelleen. 

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
E.2.

6 VALMISTAUTUKAA 
VAIHTOON

● 
YIA-INFO

■ Sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen hankkeelle maksetaan 

80% tuesta

■ Vahvistakaa tilaukset, varmistakaa käytän-
nön asiat ja pankaa asiat liikkeelle.

■ Aloittakaa turvallisuussuunnitelman teko 
kumppanien kanssa – sopikaa myös yhteisis-
tä säännöistä nuorten kesken.

■ Jos hankkeessa on APV, se toteutetaan 
tässä vaiheessa.

■ Tarkistakaa kumppanien kanssa aikataulu 
ja sopimukset.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Miten nuoret voivat olla mukana käytän-
nön järjestelyissä? Matkustusaikataulujen 
selvittelyä, ruoka-allergiatietojen keräämistä, 

vanhempainillan järjestämistä, ennakko-
tehtävien tekemistä... Oppikaa myös tässä 
vaiheessa!

KUKA HOITAA?

Suunnittelitteko ohjelmaan jotain, jonka 
toteuttamisesta nuoret ovat vastuussa? Nyt 
on hyvä hetki harjoitella tutustumisleikkien 

vetämistä, valmistella valokuvasa-
faria tai hankkia materiaaleja 

kierrätystuunauspajaa 
varten.

ONKO ULKO- 
MAALAISET  
OUTOJA?

Onko ilmassa 
kysymyksiä siitä, 
miten ulkomaalaisten 
kanssa ollaan? Onko 

ennakkoluuloja ruokaa, 
uskontoa tai maata koh-

taan? Ovatko ennakkokä-
sitykset oikeita? Tehkää lista 

kumppanimaan stereotypioista 
ja sitten oman maan stereotypioista. 

Jakakaa kumppaneiden kanssa ja oikokaa 
väärinkäsityksiä. Harjoitelkaa kieltä ja kom-
munikointitapoja, kun vielä ehditte.

● 
SUDENKUOPAT

Kukaan ei jaksa tehdä kaikkea 
yksin, joten jakakaa vastuuta 

kumppanin ja nuorten kanssa. Ryhmänvetä-
jälle on apua nuorten osallistumisesta val-
mistelutoimiin. Yhdessä tekeminen kasvattaa 
luottamusta ja aikuinen voi aina tukea nuoria 
vaikeissa tehtävissä. 

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
F.1., F.2., F.3. 

7 NUORISOVAIHTO  
TOTEUTUU

● 
YIA-INFO

■ Ottakaa yhteyttä kansalliseen 
toimistoon jos hankkeessa tapah-

tuu suuria muutoksia (kumppani peruu tai 
muuttuu, ryhmäkoko pienenee tai suunnitel-
ma muuttuu perusteellisesti)

■ Jos vaihdon tapahtuma-aika muuttuu, 
mutta sen kesto pysyy samana ja se tapah-
tuu hankekauden sisällä, asiasta voi kertoa 
loppuraportissa.

■ Jos vaihtoa pitää siirtää hankekauden 
ulkopuolelle, ottakaa yhteyttä kansalliseen 
toimistoon ja pyytäkää hankekauden piden-
nystä.

■ Tehkää osallistujalista ja kerätkää siihen 
jokaisen nuoren ja ryhmänvetäjän allekirjoi-
tukset.

■ Kirjatkaa oppimiskokemuksenne ja uudet 
oivalluksenne Youthpassiin ja jakakaa se 
kaikille.

■ Sopikaa kumppanin kanssa loppuraportin 
kirjoittamiseen liittyvät asiat, kuten ryhmien 
osallistuja-arvioiden kirjoittaminen ja kuittien 
kerääminen.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

STEAMING HOUR

Varatkaa joka päivälle aikaa keskusteluhet-
kiin, joissa nuoret voivat omalla kielellään 
oman ryhmän kanssa kertoa kokemuksis-
taan. Kun asioita ihmettelee ja sanoo ääneen, 
niitä ymmärtää paremmin. Tätä hetkeä 
voidaan myös käyttää aikaa arviointiin tai 
Youthpass-päiväkirjan täyttämiseen.

PITÄKÄÄ ÄÄNTÄ!

Ottakaa ohjelmaan mukaan sellaisia 
tempauksia, joiden kautta voitte levittää 
sanomaanne! Jos toiminta tuottaa esityksen 
tai näyttelyn, tehkää niistä julkisia. Miettikää, 
missä saatte joukkona näkyvyyttä ja missä 
voitte kohdata paikallisia ihmisiä.

HERNEITÄ PULLOON

Jakakaa omia oivalluksianne vaihdon aikana. 
Pankaa pöydälle tyhjä pullo, viereen kulhol-
linen herneitä sekä pino post it-lappuja. Kun 
purkusessioissa nuori hoksaa uuden asian 
tai ajatuksen, hän voi laittaa herneen pulloon 
ja kirjoittaa ajatuksensa lapulle. Laput sei-
nään ja muutkin voivat lukea uusia ajatuksia. 
Herneet antavat kuvaa koko ryhmän oppimi-
sesta. Kuvia voi jakaa somessa.

YOUTHPASS-GAALA

Viimeisenä iltana voitte järjestää gaalan, 

jossa jokainen osallistuja saa Youthpass-to-
distuksen. Tilaan voi järjestää juhlamusiik-
kia, esityksiä, juontajat, tarjoilua. Lopuksi 
jokainen vuorotellen kutsutaan lavalle 
hakemaan juhlallisesti todistuksensa. Ehkä 
läheiset tulevat katsomaan valmistelemanne 
esityksen gaalaan?

● 
SUDENKUOPAT

■ Kulttuurit kolisevat ja se on 
tarkoituskin. Älä lakaise hankalia 

tilanteita maton alle, vaan keskustelkaa 
niistä yhdessä ja ymmärtäkää mistä kolina 
johtuu. Jakakaa kokemukset ensin omissa 
maaryhmissä, sitten muiden maiden nuorten 
kanssa, selvittäkää syyt kahinoihin ja etsikää 
yhteisymmärrystä.

■ Kun suunnitelmien toteuttaminen alkaa, 
nuoret tarvitsevat tukea. Ulkomaalaiset 
nuoret ovat kiinnostavia, mutta pelottavia; 
aiemmin rohkeasti harteille otetut harjoit-
teiden vetämiset tai esitelmät alkavat tuntua 
vaikeilta. Puhukaa asioista ja kun homma 
alkaa sujua, antakaa tilaa toimia.

■ Älkää ajautuko leireihin – sopikaa yhteiset 
säännöt, joita kaikki noudattavat. Tehkää 
paljon tutustumisharjoituksia ohjelman 
alkupäivinä.

■ Älkää kohdelko eri maiden ryhmiä eri 
tavoin. Ryhmänvetäjien tulee sopia yhteiset 
säännöt toimintaansa – aikuiset eivät tue, 
auta tai toru vain oman ryhmänsä nuoria, 
vaan ovat aikuisia kaikille vaihdon nuorille.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
E.2., F.2., G. 

8 KERTOKAA  
MUILLE

● 
YIA-INFO

■ Arvioinnissa mitataan tavoitteen 
toteutumista – keksikää tapa, jolla 

mittaatte onnistumistanne.

■ Miettikää, millaista vaikutusta vaihdolla on 
osallistuviin nuoriin, tapahtumapaikkakun-
taan tai toteuttaviin organisaatioihin – miten 
vaikutusta voi korostaa?

■ Vaihdon aikana kerätyt ajatukset autta-
vat keksimään, mitä vaihdosta kannattaa 
kertoa muille – ns. levittämistoimet täytyy 
suunnitella jo hakemuksessa. Mistä haluatte 
kertoa muille ja miten se toteutetaan? Joka 
maassa?

■ Levittämistoimiksi ei riitä pelkkä FB-ryhmä 
tai vanhemmille viety valo- 
kuva-albumi – kertokaa asiasta eteenpäin 
muille nuorille toiminnan kautta.

■ Ryhmänvetäjien kannattaa levittää hyviä 
käytäntöjä ja tietoa nuorisovaihtojen mahdol-
lisuuksista esimiehille, työkavereille ja muille 
nuorisotoimijoille.

■ Ohjelman nimi (Erasmus+ Youth in Action) 
näkyy viestinnässä ja tuotteissa.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

KANSAINVÄLISET 
KEKKERIT

Järjestäkää yhdessä 
nuorisotilalla/kou-
lulla/tms. juhlat, 
joissa teemana on 
sen maan kulttuuri, 
jossa vierailitte. 
Nuoret voivat laittaa 
kohdemaan ruokaa 
ja tapahtumassa voi 
soida musiikkia kump-
panimaasta. Seinät voi 
koristella valokuvilla vaih-
don ajalta tai paikan päällä 
voi näyttää kuvatun matkavideon. 
Pieni esitys piristää ja nuoret voivat vastailla 
kysymyksiin.

TÄTÄ ME TEHTIIN!

Jos vaihdon aikana saadaan valmiiksi valo-
kuvausta, tanssia, videota, teatteria tai muuta 
menetelmää käyttämällä jokin tuotos, sitä 
kannattaa käyttää hyväksi levitystoimissa. 
Valokuvista voi koota näyttelyn, jonka kuva-
tekstit kertovat nuorten oivalluksista. Tekstit 
voi kääntää eri maissa eri kielille. Videon voi 
näyttää aina kun kertoo hankkeesta ja tanssi-
esityksen kautta nuoret voivat kertoa heille 
tärkeästä aiheesta. Nuorten ääni kuuluu ja 
tekeminen on kivaa.

● 
SUDENKUOPAT

■ Älkää pitäkö vaihtoa omana 
tietonanne – levittäkää tarinoita ja 

kannustakaa muita nuoria mukaan.

■ Nuoret katoavat vaihdon jälkeen, vaikka 
levittämistoimia pitäisi vielä tehdä – onko 
aikataulut sovittu jo hyvissä ajoin, onko 
kontaktit esityksen tilanneelle nuorisotalolle 
kunnossa, onko tapahtuman markkinoinnissa 
tekemistä, voiko asiaa vertailla muunmaa-
laisten nuorten kanssa?

■ On tärkeää pitää huolta siitä, että into ei 
lopahda kesken. Siihen auttaa, jos olette jo 
suunnitteluvaiheessa tehneet konkreettisia 
suunnitelmia levittämistapahtumista. Hyvin 
tehdyistä suunnitelmista on helpompi pitää 
kiinni, suunnitelkaa etukäteen paikat, päivä-
määrät, jne.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
H.1., H.2., H.3. 

9 TEHKÄÄ  
RAPORTTI

● 
YIA-INFO

■ Raportti tehdään Mobility Tool+ 
-nimisellä työkalulla netissä.

■ Mobility Tooliin viedään kaikkien osallistu-
jien nimet ja henkilötiedot ja jokainen ryhmä 
kirjoittaa sinne arvion hankkeen toteutumi-
sesta.

■ Toteutunut budjetti tarkastetaan Mobility 
Toolissa.

■ Raporttiosuudessa kerrotaan hankkeen 
toteutuksesta, todistetusta vaikutuksesta ja 
oppimisesta.

■ Loppuraporttiin liitetään allekirjoitettu 
osallistujalista ja kuittien kopiot niistä kuluis-
ta, joiden tuki pohjautuu todellisiin kuluihin 
– sähköisesti.

■ Loppuraporttiin kannattaa liittää mukaan 
videoita ja kuvia, sekä nuorten omia mielipi-
teitä – ja antaa kansalliselle toimistolle lupa 
niiden käyttöön julkisesti.

■ Loppuraportin käsittelyaika on 60 päivää 
ja tuen loppuosa max. 20% maksetaan tuon 
ajan sisällä heti loppuraportin tarkastamisen 
jälkeen.

● 
NUORISOTYÖNTEKIJÄN  
OSALLISTAVAT VINKIT

NAPUNAPU

Nuoret voivat olla mukana kirjoittamassa 
raporttia: he voivat omin sanoin kertoa mikä 
toimi ja mikä ei. Nuoret voivat  itse kuvailla 
hankkeen vaikutuksia ja oppimiskoke-
muksiaan. Arvioimalla eri ohjelman osien 
toimivuutta, ymmärrätte, millaista on hyvä 
toiminta ja mitä ei kannata käyttää.

PÄÄTTÄJÄISET

Järjestäkää muutama viikko vaihdon jälkeen 
yhteinen muistelutilaisuus yhdessä vaih-
toon osallistuneiden nuorten kanssa. Voitte 

katsella vaihdon aikana otettuja valokuvia 
ja miettiä pitkän hankkeen aikana 

sattuneita kommelluksia. Sa-
malla saat oivan tilaisuuden 

kerätä vielä yhden kerran 
palautetta raporttiin, 
ja myös suunnitella 
tulevia hankkeita. 
Tällä tapaamiskerralla 
voi myös täydentää 
Youthpassia ja ottaa 
vaikka Skype-yhteyden 

kumppaneihin.

● 
SUDEN- 
KUOPAT

■ Kuitit talteen! 
On hankalaa todistaa, mihin rahoja 

on käytetty, jos kuitteja ei ole olemassa. 
Oman kirjanpidon tulee olla kunnossa. Kuit-
teja täytyy säilyttää viisi vuotta.

■ Youthpassista on hyvä kertoa nuorille jo 
mahdollisimman varhain jo ennen vaihtoa ja 
käydä arviointikeskusteluja heidän kanssaan. 
■ Monesti nuoret eivät itse osaa arvioida 
oppimistaan, vaan tarvitsevat ulkopuolisen 
apua huomatakseen mitä kaikkea päivän 
aikana onkaan opittu.

● 
HAKEMUKSEN  
TÄYTTÄMINEN
H.2., H.3. 
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