SUOMI

Avartin arvot ja toiminta-ajatus
Avoin kaikille
Ohjelmaan voivat osallistua kaikki 14-24-vuotiaat.
SUOMI

Avartti-ohjelma haastaa 14-24-vuotiaat nuoret
mielenkiintoiseen ja pitkäjänteiseen harras
tustoimintaan. Kansainvälisesti Avartti tun
netaan nimellä ” The International Award for
Young People”. Vuosittain Avarttiin osallistuu
yli miljoona nuorta yli 140 maassa. Avartin
tavoitteena on:
- tukea nuoren kasvua yhteiskunnan jäseneksi,
- opettaa hyödyllisiä taitoja,
- opettaa vastuuta kanssaihmisistä ja ympäristöstä.

Avartti on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä nuorisoalan palvelujärjestö. Avartti
toiminnasta vastaa Avartti-säätiö. Nuori saa
osallistumistodistuksen ja merkin suorittamastaan tasosta (pronssi, hopea tai kulta).

Yksilöllinen
Nuoret kehittävät taitojaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti kilpailematta muiden kanssa.
Vapaaehtoinen
Nuori päättää miten ja milloin hän osallistuu ohjelmaan vapaa-ajallaan.
Joustava
Ohjelmaa voidaan toteuttaa paikallisten olosuhteiden ja osallistujien
edellytysten mukaan. Nuori valitsee itse harrastuksensa ja asettaa tavoitteensa niissä.
Ohjelma, ei järjestö
Avartti ei ole järjestö vaan ohjelma, jota koulut, kunnat, seurakunnat ja
yhdistykset voivat hyödyntää toimintamuotonaan.
Tasapainoinen
Ohjelmassa nuori kehittää samanaikaisesti psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitojaan.
Hauskaa
Ohjelmassa nuori saa uusia ystäviä ja kokemuksia, oppii uusia asioita
ja löytää uusia harrastuksia.

SUOMI

Avartti-toimisto
PL 36, 40701 Jyväskylä
Puh: 050 343 1143
office@avartti.fi
www.avartti.fi

Toimintaa rahoittaa opetusja kulttuuriministeriö.

toiminnassa mukana
Afganistan, Alankomaat, Antigua, Arabiemiirikuntien liitto, Argentiina, Australia, Azerbaidzhan, Bahamasaaret, Bahrain, Barbados, Belgia, Benin, Bermuda, Botswana, Brasilia,
Brittiläiset Neitsytsaaret, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Caymansaaret, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Falklandsaaret,
Fidzi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Indonesia, Intia, Irlannin tasavalta, Israel, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Jamaika,
Japani, Jordania, Kamerun, Kanada, Kazakstan, Kenia, Keski-Afrikan Tasavalta, Kiina, Kolumbia, Komorit, Kreikka, Kuwait, Kypros, Latvia, Lesotho, Liettua, Luxemburg, Macao,
Madagaskar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Mauritius, Meksiko, Monaco, Mongolia, Montserrat, Namibia, Nepal, Nigeria, Niue, Norja, Norsunluurannikko, Oman, Pakistan, Peru,
Portugali, Puola, Qatar, Ranska, Romania, Ruotsi, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Vincent, Saksa, Salomonsaaret, Sambia, Saudi-Arabia, Senegal, Serbia, Seychellit, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Suomi, Swazimaa, Sveitsi, Taiwan, Tansania, Tanska, Thaimaa, Togo, Trinidad ja Tobago, Tsad, Tshekin Tasavalta, Turkki, Turks- ja
Caicossaaret, Uganda, Unkari, Uusi-Seelanti, Venäjä, Vietnam, Yhdysvallat, Zimbabwe

Teroprint Oy, Mikkeli

The International Award for Young People:
www.intaward.org

Mitä Avartti on?
Avartissa nuori osallistuu toimintaan neljässä toiminnossa:
-

vapaaehtoistoiminta
taito
liikunta		
retki

Avartissa on kolmea tasoa:
- Pronssitaso 14-vuotta täyttäneille,
kesto vähintään 6 kk.
- Hopeataso 15-vuotta täyttäneille,
kesto vähintään 6 kk.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Taito

Tavoite: Nuori ymmärtää vastuunsa
toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

Tavoite: Nuori oppii hyödyllisiä tietoja
ja taitoja kehittämällä omaa osaamistaan ja harrastamalla säännöllisesti.

Vapaaehtoistoiminnassa nuori kehittää sosiaalista osaamistaan ja oppii
ihmissuhde- ja johtamistaitoja.
”Toimin iltapäiväkerhossa apuohjaajana – en katunut päätöstä hetkeäkään.
Työ siellä kasvatti valtavasti itseluottamustani. Minulla oli lasten kanssa
niin hauskaa, että usein jopa odotin
maanantai-iltapäivä.”
Aino, Sotkamo

- Kultataso 16-vuotta täyttäneille,
kesto vähintään 12 kk.

Tärkeintä on omien kykyjen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen
käytännössä.
”Muutama poika korjailee mopoja
nuorisotilan autotallissa. Nuoret siis
tekevät samaa, mitä muutenkin. Erona
aikaisempaan toimintaan ovat kuitenkin selkeät omat tavoitteet, mihin he
Avarttia tehdessä pyrkivät.”
Tuija, ohjaaja, Lappeenranta

Liikunta
Tavoite: Nuori ymmärtää hyvän yleiskunnon ja terveiden elämäntapojen merkityksen.
Nuorta kannustetaan harrastamaan liikuntaa ja kohottamaan fyysistä kuntoa. Liikuntaosiossa nuori valitsee hänelle sopivan liikuntalajin.
”Iloinen olen etenkin siitä, että liikunnan osuus elämässäni kasvoi kohisten nollasta
ylöspäin. Liikkumattomuuteni oli aluksi lähes henkinen este. Nyt asialle on jo helppo
nauraa.” 

Heikki, Mikkeli

RETKI

Kuinka kaikki alkoi?

Tavoite: Nuori oppii omatoimisuutta ja vastuunottamista ryhmän toiminnasta ja sen
jäsenistä.
Nuoret päättävät tekevätkö he retken esimerkiksi vaeltaen, polkien, meloen, ratsastaen vai soutaen.
”Sinä iltana saimme retkemme päätökseen ja saavuimme voipuneina mutta onnellisinakin perille, jossa meitä odotti itse järjestetty majoitus. Illalla sitä sitten päästiin
suihkuun ja kuuntelemaan muiden nuorten kokemuksia. Tulipa siinä vähän `Aikuista
naistakin` lauleskeltua….Mutta sitähän se Avartti on, itsenä voittamista.”
Lappeenrannan nuoret Saksassa

Avartti on osa kansainvälistä The International Award for Young People –ohjelmaa.
Kummankin ohjelman taustalla on tohtori
Kurth Hahnin ja Edinburghin herttua prinssi
Philipin vuonna 1956 perustama The Duke
of Edinburgh´s Award -ohjelma. Suomessa
Avartti aloitettiin vuonna 1999. Suomalaiset
nuoret keksivät ohjelmalle nimen Avartti.

Projekti (kultatasolla)

Miten mukaan?

Tavoite: Nuori oppii toimimaan vieraassa ympäristössä uusien ihmisten
kanssa.

Avartin aloittamiseen nuori ei tarvitse mitään erityistietoja tai -taitoja. Aloittamiseen
riittää 14-24 vuoden ikä ja innostus harrastaa jotakin.

Nuori suunnittelee ja toteuttaa projektin vieraassa ympäristössä yhdessä
uusien tuttavien kanssa.
”Kuusamon Närängän erämaatilalla
järjestimme talkooleirin, jossa kunnostimme ja hoidimme tilan perinnemaisemia vanhoin työmenetelmin.”
Nuoret Suomesta,
Kyprokselta ja Virosta

Ohjaajina voivat toimia esimerkiksi nuorisotyöntekijät, opettajat,
vanhemmat sekä eri lajien taitajat ja harrastajat.
Ennen ohjelman aloittamista paikallinen toimija
osallistuu Avartti-ohjaajakoulutukseen, josta saa
lisätietoa Avartin kotisivuilta tai Avartti-toimistosta.
Nuori voi liittyä Avarttiin ottamalla yhteyttä
lähimpään paikalliseen Avartti-toimijaan,
joiden yhteystiedot löytyvät Avartin kotisivuilta tai joita voi tiedustella Avarttitoimistosta.

