
Vapaaehtoisena
nuorten Kunahra-
hankkeessa

Ohjausryhmän 
jäsen

Discord-kanavan
ylläpitäjä

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä hanketyöntekijä
Suviin 0452680127 tai @finfamiepnuoret

Hankkeelle ja Finfamille on olennaista, 
että toiminta sopii myös nuorille. Ryhmä
mahdollistaa Finfamin ja hankkeen
toimintaan liittyvien ideoiden ja ajatusten
vaihtamisen. Ohjausryhmässä ei ole vääriä
ajatuksia tai mielipiteitä. Kaikki palaute ja
näkökulmat ovat tärkeitä sekä tervetulleita!

Discordissa Kunahra-hankkeen kanavalla
on mahdollisuus anonyymisti kertoa

omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan,
sekä kysyä ja keskustella muiden

kanssa. Vapaaehtoinen ylläpitäjä aktivoi
ja varmistaa kanavan toimivuutta.



Ohjausryhmäläisen tehtäviä:
• Ryhmäläinen kertoo halutessaan palautetta 
   mainoksista, toiminnasta, tapaamisista jne.
• Ryhmäläinen voi ideoida ja ehdottaa toimintaa 
   nuorten tapaamisiin ja Discordiin.
• Ryhmäläinen tuottaa tai suunnittelee halutessaan someen materiaalia.
   esim. mahdollisuus piirtää, valokuvata, kirjoittaa, animoida, tehdä sarjakuvia
• Ryhmäläinen pohtii yhdessä hanketyöntekijän kanssa, 
   miten nuoria voitaisiin auttaa ja tukea paremmin.
• Ryhmäläinen hyödyntää tehtävissä omia vahvuuksiaan ja osaamistaan.

Discord kanavan ylläpitäjän tehtäviä: 
• Ylläpitäjä toivottaa uuden kanavalle saapuneen käyttäjän tervetulleeksi, 
   jos hanketyöntekijä ei ole sitä ehtinyt tekemään.
• Ylläpitäjä voi ohjata uuden käyttäjän #kunahra-hanke ja #säännöt tekstikanaville,
  mikäli hanketyöntekijä ei sitä ole vielä tehnyt. Hanketyöntekijä ottaa kanavalle
  liittyjiin yhteyttä myös yksityisviestillä, mutta kanavalle toivottaminen olisi
  mukava tapahtua myös muilta.
• Ylläpitäjä ilmoittaa hanketyöntekijälle, mikäli huomaa kanavalla häiriköintiä.
  Ylläpitäjä tai hanketyöntekijä poistaa epäsopivat ja turhat viestit, sekä
  tarvittaessa poistaa häiriköivän kanavalta. Mikäli häiriköinti jatkuu, ylläpitäjä voi
  hetkellisesti myös sulkea kanavan. 
• Ylläpitäjä voi aloittaa keskusteluja tai tehdä kyselyitä kanavalla. Monesti
  keskusteluista hyödytään, mutta niiden aloittamiseksi kynnys voi olla suuri. 
• Ylläpitäjä voi järjestää myös toimintaa kanavalla. Esimerkiksi tietovisoja, kutsuja
  peleihin, streameja, toimintaa liittyen musiikkiin, piirtämiseen yms. tai mitä
  tahansa muuta! 

Hanketyöntekijä toteuttaa osana työnkuvaansa ylläpitäjän ja ohjausryhmään kuuluvia tehtäviä.



Vapaaehtoisella on oikeus valita itselleen sopivat tehtävät ja
niiden määrä. Tehtäville saa sanoa ei kokematta syyllisyyttä.
Vapaaehtoistehtävät vaativat tarkkaa rajaamista oman ajan
kanssa. Vapaaehtoistehtävät eivät saa kuormittaa, niitä tehdään
vain oman jaksamisen ja resurssien mukaisesti. 
Osalla vapaaehtoisista on itsellään kokemusta läheisen
hyvinvoinnin haasteista, mutta vapaaehtoisilta ei edellytetä
kokemusta.
Vapaaehtoisen tehtävänkuvaan kuuluu vaitiolovelvollisuus.
Vapaaehtoistehtävät voi lopettaa oman harkinnan mukaan
milloin tahansa. 
Vapaaehtoisuudesta saa todistuksen halutessaan, jonka voi
liittää esim. ansioluetteloon.

Tärkeää
vapaaehtoisuudesta:

Yhteyshenkilönä toimii:
Suvi Rantamäki, hanketyöntekijä
045 268 0127 @finfamiepnuoret


