
                            

                                          Kuinka järjestää nuorten tapaaminen?  
  

Lyhyesti  

1. Suunnittele tapaaminen (mitä tapaamisessa tehdään, pizza/leffailta, vai mikä?)  

2. Varaa tila (nuorisotalo, liikuntasali, yms.)  

3. Kutsu nuoret paikalle (käytä markkinointiin reilusti aikaa)  

4. Itse tapahtuma  

5. Loppu fiilistely (sosiaalisessa mediassa, seuraavalle kerralle enemmän osallistujia)  

  

Pitkästi  

 

1. Suunnittele:  

Tapahtuman suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Mitä enemmän jättää 

itsellensä pelivaraa, sitä kevyemmin ja mukavammin tapahtuman järjestäminen 

menee. Tapahtuman markkinoinninkin vuoksi on hyvä aloittaa pari kuukautta ennen 

tapahtumaa. Mitä aikaisemmin aloitat, sen parempi.   

Mitä tapahtumassa tehdään? Nuorten tapaamiseen ei välttämättä tarvitse keksiä 

mitään maata mullistavaa, supermega-action-pläjäystä. Sekin on jo paljon, että 

nuorille on oma tila, minne tulla tapaamaan vertaisiaan. Yleisen olemisen yhteyteen 

voi valmistella jotain pientä osallistavaa tekemistä jonka parissa nuoret saavat 

tehdä itse ja tutustua toisiinsa. Tällaista voi olla vaikkapa pizzan tekeminen. Tai voit 

varata tapaamista varten vaikkapa seinäkiipeilyvuoron tai mennä koko porukalla 

Linnanmäelle. Suunnittele ohjelmallinen osuus hyvin niin se on helpompi järjestää. 

Muista rentous. Tarkoitus ei ole suorittaa, vaan viettää aikaa yhdessä ja pitää 

hauskaa.    

  

HUOM: Adoptioperheet ry tulee ryhmien toimintaa rahallisesti. Kysy lisää 

toimistolta.  

  

  

2. Varaa tila  

  

Kun tiedät koska järjestät tapaamisen ja mitä siellä tehdään, varaa tilat. Valitse tila 

niin, että se kattaa tarpeet suunnittelemallesi ohjelmalle. Hyviä tiloja ovat 

nuorisotalot, seurakuntien ja urheiluseurojen tilat. Huom. Tilojen hankkimisessa 

kannattaa olla yhteydessä Adoptioperheet ry:n toimistoon ja Hanna-Kaisaan, sillä 

yhdistyksenä meillä on mahdollista saada tiloja vuokrattua halvemmalla tai jopa 

ilmaiseksi. 



  

  

3. Kutsu nuoret paikalle  

  

Tapaamisen mainostamiseen kannattaa käyttää aikaa. Alle kuukauden varoitusajalla 

ei välttämättä monikaan saavu paikalle. Markkinoinnissakin kannattaa hyödyntää 

Adoptioperheet ry:tä, sillä meillä on hyvät välineet ja kanavat saavuttaa 

kohderyhmää. Sosiaalinen media ja ”puskaradio” ovat tehokkaimmat 

markkinointikeinot. Muista ilmoittaa tapahtumasta Adoptioperheet ry:n 

toimistoon. Tapahtumat on hyvä merkitä verkkosivujemme kalenteriin!  

  

4. Itse tapahtuma  

  

Ole ajoissa paikalla, varmista että sinulla on tarvittavat välineet, tilat ovat kunnossa 

ja kaikki valmista. Toteuta suunnitelman mukainen ohjelma ja pidä kaikki hengissä. 

Ota rennosti ja pidä itsekin hauskaa.   

  

5. Loppufiilistely   

Päivitä sosiaalisessa mediassa kuinka hienoa ja mageeta oli, niin ensi kerralla tulee 

vielä enemmän osallistujia.   

  

Onneksi olkoon, näin järjestät helposti nuorten tapaamisen.   

  

  

Mikäli kaipaat apua, neuvoja tai ideoita ole rohkeasti yhteydessä 

nuorisotoiminnan kehittäjä Hanna-Kaisaan.  

  

hanna-kaisa.virtanen(a)adoptioperheet.fi  

045 882 7080  

Facebook: Hanna-Kaisa Adoptioperheet-työntekijä 

Virtanen 

   


