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N uor t e n osa l l is t u m i n e n
jä rj e s t öissä
Nuorten kuuleminen, kuulluksi tuleminen ja vaikutta-

ministeriöstä valtionapua saaneiden nuorisojärjestö-

mismahdollisuuksien kehittäminen ovat olleet yhteis-

jen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen valtionapuha-

kunnassamme esillä jo pitkään. Nuorten kasvattami-

kemukset ja -selvitykset vuodelta 2015. Kiinnitimme

nen aktiivisiksi kansalaisiksi on ollut nuorisotyön ja

erityistä huomiota kysymyksiin: ”Millä keinoilla nuoria

-politiikan ydintehtäviä niin kauan kuin nuorisotyötä

osallistetaan järjestön päätöksenteossa?”, “Onko

ja -politiikkaa on Suomessa tehty. Aiheen parissa

järjestössä muita tapoja nuorille osallistua päätök-

työskentelevät nuorisotyöntekijät ja muut asiantun-

sentekoon?”, sekä “Kuvaile, millaisia mahdollisuuksia

tijat pohtivat samoja kysymyksiä, miten saada nuoret

nuorilla on osallistua koko järjestön päätöksentekoon”.

innostumaan ja kiinnostumaan asioihin vaikuttamisesta.

Tässä julkaisussa nostamme esimerkeiksi käytänteitä,
joista voisi olla hyötyä muille järjestötoimijoille. To-

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi nuorisolaki

tesimme aineistoa lukiessamme, että käytänteitä on

korostaa nuorten osallisuuden vahvistamista entises-

lähes yhtä paljon kuin järjestöjä. Toiset ovat nuorten

tään. Lain valmistelussa on painotettu ja korostettu,

osallistamisessa pidemmällä kuin toiset, mutta kaikki

että nuorten kuuleminen ja osallistaminen on nähtävä

voivat vielä kehittää käytänteitään ja ottaa uusia

laajasti mahdollisuutena parantaa kuntien toimintaa

menetelmiä haltuunsa. Tämän oppaan avulla järjestöt

ja päätöksentekoa. Yhtä tärkeänä pidetään sitä,

voivat saada uusia ajatuksia nuorten osallistamisen

että nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka

kehittämiseen - olkoon se ensi askel nuorten kuulemi-

haluavat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan

seksi toiminnan suunnittelussa tai syvempi sukellus

esimerkiksi järjestökentällä. Nuorten osallistumis- ja

osallisuuden aallokossa. Esimerkit on valittu sellaisis-

vaikuttamiskanavien tulee lisäksi olla monipuolisia ja

ta järjestöistä, joissa kaikki toimijat eivät ole nuoria.

yhdenvertaisia.

Nuorten itsensä täysin vetämissä ja hallinnoimissa

Tämä julkaisu syntyi halusta nostaa esille toimivia
nuorten osallistamisen käytänteitä järjestötoiminnassa. Nuorisojärjestöissä tehdään erinomaista työtä

järjestöissä nuorten osallisuus on tietenkin itsestäänselvyys, eikä siihen siksi tässä oppaassa tartuta
syvällisemmin.

nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja

Tässä julkaisussa nuorten osallistumisen näkökulmia

nuorten äänen kuuluvuuden lisäämiseksi järjestöjen

on kolme: I Nuorten osallistuminen järjestön pää-

päätöksenteossa. Luimme kaikki opetus- ja kulttuuri-

töksentekoon ja hallitustyöskentelyyn, II Nuorten
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ryhmätoiminta ja jaostot sekä III Luovat menetelmät

paljon. Toivomme kuitenkin, että esiin nostetuista

nuorten osallistumisen mahdollistajana. Lisäksi

esimerkeistä on pitkäaikaista hyötyä mahdollisimman

neljäntenä on luku: Osallisuuden toteutuminen. Tähän

monelle.

lukuun on kerätty useita hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä, joista saa varmasti ideoita osallisuustoiminnan
kehittämiseen.
Julkaisuun ei voitu valita kaikkea tarjolla ollutta

Tahdomme kiittää kaikkia tahoja ja asiantuntijoita, jotka ovat mahdollistaneet tämän julkaisun syntymisen.
Ilman mukana olevien järjestöjen avoimuutta ja innostuneisuutta tämä julkaisu ei olisi tullut mahdolliseksi.

materiaalia, sillä esimerkkejä hyvistä käytänteistä on
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Osa l l isu u de n
m ä ä r i t t e lyä
Osallisuuden käsitteelle ei vielä ole onnistuttu laati-

Järjestöissä erilaiseen osallisuustoimintaan kasvami-

maan täsmällistä ja yhteisesti hyväksyttyä määritel-

nen tapahtuu usein askel askeleelta. Lapsille ja nuoril-

mää. Tästä syystä on alkuun paikallaan täsmentää,

le tarjotaan aluksi pienempiä vastuita, ja kokemusten

miten nuorten osallisuus tässä julkaisussa on rajattu.

karttuessa kasvetaan kohti isompia haasteita. Usein

Tässä julkaisussa osallisuudella tarkoitetaan sitä,
että jokaisella järjestössä toimivalla nuorella on halutessaan mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä
sekä vaikuttaa järjestön asioihin ja päätöksentekoon.
Nuorten osalta tämä voi toisinaan vaatia erityisjärjestelyjä, esimerkiksi omia vaikutuskanavia. Tavoitteena
nuorten osallisuuden edistämisessä on saada myös

toiminnassa on mukana eri-ikäisiä, jolloin vanhempien
tuella asioita ja vastuunottoa on hyvä harjoitella.
Päätöksenteossakin aloitetaan usein toimimalla ensin
lähimpänä itseä olevissa rakenteissa, kuten paikallisosaston hallituksessa. Iän ja osaamisen karttuessa
jatketaan eteenpäin kohti laajempia päätöksentekoyhteisöjä.

nuoret jäsenet kokemaan itsensä merkityksellisiksi

Tässä julkaisussa kerromme rakenteista ja nostamme

ja arvokkaiksi toimijoiksi ja opettaa, että aktiivisesti

esiin järjestöissä käytössä olevia välineitä ja menetel-

toimimalla on mahdollisuus kehittää järjestön toi-

miä, joilla nuoria osallistetaan järjestön toimintaan ja

mintaa haluttuun suuntaan. Osallisuuden katsotaan

päätöksentekoon. Nuorella tarkoitamme nuorisolain

toteutuvan silloin, kun nuoren esittämä ajatus, mieli-

mukaisesti alle 29-vuotiaita.

pide, aloite tai palaute huomioidaan ja sen vaikutukset
järjestön toimintaan pystytään osoittamaan.
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I Nuorten osallistuminen järjestön
päätöksentekoon ja hallitustyöskentelyyn
Nuorisojärjestöissä nuoret ovat usein mukana aktiivi-

Siksi osassa järjestöjä on erikseen kirjattu yhdistyksen

sina toimijoina useilla eri tasoilla. Iso osa nuorisojär-

sääntöihin, kuinka paljon nuoria tulee olla edustajina

jestöistä on myös täysin nuorten itsensä pyörittämiä

järjestön hallinnossa. Sääntöihin kirjaaminen on yksi

yhdistyksiä. Suuremmissa järjestöissä hallinto kuiten-

tapa varmistaa nuorten mahdollisuus osallistua pää-

kin saattaa karata kauas nuorten jäsenten ulottuvilta.

töksentekoon järjestön hallinnon kaikilla tasoilla.
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Suomen Nuorisose urat
Nuorisoseurat on Suomen merkittävin

aina vähintään osa on nuoria. Samalla sääntömuutos

kulttuurisen nuorisotyön toimija, joka tarjoaa

on ohjannut järjestön päätöksentekijöitä huomioi-

kulttuurisia harrastuksia ympäri Suomea niin

maan nuoret aiempaa paremmin kaikessa muussakin

lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Lisätietoa:

toiminnassa.

http://www.nuorisoseurat.fi

Sääntökirjauksen rinnalle on tarvittu myös konkreet-

Suomen Nuorisoseurojen säännöissä määrätään, että

tisia toimenpiteitä, joilla nuoria aktivoidaan mukaan.

valtuuston ja hallituksen jäsenistä vähintään yhden

Hallintoon ja päätöksentekoon liittyvää viestintää on

kolmasosan on oltava alle 29-vuotiaita. Sääntömuutos

kehitetty perinteisestä järjestökielestä selkeämmäksi

tehtiin vuonna 2012, kun päätöksentekijöiksi haluttiin

ja houkuttelevammaksi. Henkilövalintoja valmistele-

lisää nuoria.

vien vaalivaliokuntien ohjeistusta on selkeytetty ja

Nuorisoseurat on tehnyt pitkäjänteistä ja aktiivista
työtä lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi.

alueellisen edustavuuden rinnalle on nostettu ikäjakauman ja erityisesti nuorten huomioiminen. Samalla
kokeneempia toimijoita on kannus-

Järjestö syntyi nuorten
perustamana 1800-luvun
lopussa kasvattamaan
nuorista ”hyviä ihmisiä ja
kunnon kansalaisia”. Osallisuus on ollut aina olennainen osa nuorisoseurojen

tettu tuomaan oman alueensa nuoria

Sääntöihin kirjattu ikäpykälä
on konkreettinen toimenpide,
joka varmistaa, että päätöksentekijöistä aina vähintään
osa on nuoria.

toiminta-ajatusta, sillä jo
järjestön perustajat linjasivat, että nuorisoseuran on oltava nuorten tasavalta.
Viime vuosina järjestössä on aktiivisesti kehitetty
uusia menetelmiä lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi ja juurruttamiseksi. Lisäksi Nuorisoseurat
on toteuttanut useita osallisuushankkeita yhdessä
muiden lasten ja nuorten järjestöjen kanssa.

mukaan päätöksentekoon. Tähän velvoittavat myös paikallisten seurojen
mallisäännöt, joissa paikallisseuran
johtokunnan yhdeksi tehtäväksi on
nostettu alle 15-vuotiaiden jäsenten
osallisuuden varmistaminen.
Liiton sääntömuutos on vaikuttanut

myös kokouskäytäntöihin ja erityisesti henkilövaaleihin. Käytännöksi on muodostunut, että valtuusto
valitaan listavaalilla niin, että kokoukselle tehtävissä
esityksissä on toteuduttava sääntöjen edellyttämä
ikäjakauma. Pohjaesityksen tekee vaalivaliokunta. Hallituksen valintatavaksi on vakiintunut kaksivaiheinen
henkilövaali: ensin valitaan ikäsäännöksen edellyttä-

Sääntöihin kirjattu ikäpykälä on konkreettinen toi-

mä määrä alle 29-vuotiaita hallituksen jäseniä, jonka

menpide, joka varmistaa, että päätöksentekijöistä

jälkeen muut hallituspaikat täytetään vaalilla, jossa
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ehdolla ovat kaikki esitetyt henkilöt. Sekä valtuuston

puolet on alle 29-vuotiaita ja hallituksen jäsenistä-

että hallituksen vaalitavat varmistavat sen, että vä-

kin yli yksi kolmasosa. Sääntömuutos on laskenut

hintään yksi kolmasosa valituista on alle 29-vuotiaita.

valtuuston ja hallituksen keski-ikää muutoinkin, sillä
nuorena aloittaneet luottamushenkilöt jatkavat usein

Nuorten päättäjien määrä on lisääntynyt näkyvästi

vastuutehtävissä myös täytettyään 29 vuotta. Nuo-

sääntömuutoksen myötä, mikä näkyy positiivisena

risoseurojen valtuusto ja hallitus ovatkin kokeneet

kehityksenä kaikessa toiminnassa. Syksyllä 2016 nuo-

todellisen nuorennusleikkauksen vuonna 2012 tehdyn

ret valtuutetut tekivät valtuustoaloitteen, jossa he

sääntöuudistuksen jälkeen.

esittivät uusia tapoja nuorten äänen esiintuomiseksi.
He sitoutuivat myös luomaan lisää osallisuutta tukevia
käytäntöjä sekä foorumeita, joissa nuoret pääsevät
vaikuttamaan myös valtuustosalin ulkopuolella.
Vuonna 2017 Nuorisoseurojen valtuuston jäsenistä

Lisätietoja:
Ulla Konttinen
toimialajohtaja
ulla.konttinen@nuorisoseurat.fi
p. 040 5114 877

Suomen YMCA
YMCA (NMKY, Nuorten Miesten Kristillinen Yh-

YMCA Maailmanliiton säännöissä määrätty niin, että

distys) on kansainvälinen liike, jonka toiminta

24 vaalien kautta valittavasta edustajasta vähintään

perustuu ns. kolmio-periaatteelle, jossa fyysinen,

8 tulee olla valittaessa alle 30-vuotiaita. Tämän lisäksi

henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä

Maailmanliiton johtokuntaan tulee myös aluejohtajat.

tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle. YMCA
Finlandin keskeisiä toimintamuotoja ovat monipuolinen nuorisotyö, partio, hengellinen, henkinen
ja sosiaalinen toiminta, kansainvälisyyskasvatus,
monipuolinen kehitysyhteistyö sekä urheilu- ja
liikuntakasvatus. Lisätietoa: http://www.ymca.fi/

Suomen YMCA suosittelee myös, että kaikessa
päätöksenteossa, erityisesti hallitus- ja johtokuntatyöskentelyssä yksi kolmasosa paikoista olisi varattu
nuorille (alle 29-vuotiaille). Jäsenyhdistykset ovat
itsenäisiä ja valitsevat omat luottamushenkilönsä.
Syys- ja kevätliittopäivillä, jolloin jäsenyhdistykset

YMCA-liike pitää tärkeänä nuorten osallistumista

kokoontuvat, jäsenyhdistyksiä kannustetaan noudat-

ja kannustaa siihen kaikilla päätöksenteon tasoilla.

tamaan suosituksia ikärajojen suhteen.

Hallitustyöskentelyn osalta nuorten osallistuminen on
Nuorten osallistuminen järjestöissä | 9

Pelkkä suositus ei riitä. Tästä syystä yksi Suomen

Koulutuksen käyneet nuoret saavat hyvin vahvan

YMCA:n liiton toiminnoista on kouluttaa tulevaisuuden

käsityksen YMCA:n toiminnasta. Koulutus toimii myös

nuoria johtajia. YMCA:ssa on nuorten kansainvälinen

keskeisenä reittinä oman järjestön päätöksentekoon.

johtajuusohjelma FINYMCA. Ohjelma on kaksivuotinen

Koulutuksen kautta nuoret saavat näköaloja, osaa-

ja siinä tutustutaan YMCA:n

mista ja kokemusta järjestömme

monipuoliseen toimintaan

globaalista päätöksenteosta.

kotimaassa, Euroopassa
ja kansainvälisesti. Nuoret
osallistuvat kansalliseen
päätöksen tekemiseen
liittopäivillä sekä Euroopan
YMCA:n vuosikokoukseen.
Samoin he pääsevät Suo-

Pelkkä suositus ei riitä.
Tästä syystä yksi Suomen
YMCA:n liiton toiminnoista on kouluttaa
tulevaisuuden nuoria
johtajia.

men YMCA:n delegaatioon

Koulutus vahvistaa erityisesti
nuorten itseluottamusta aktiivisina toimijoina.
Lisätietoja:
Juha Virtanen
Pääsihteeri
juha.virtanen@ymca.fi
p. 040 5522 737

maailmanliiton yleiskokoukseen, joka pidetään joka neljäs vuosi. Ohjelman
aikana nuoret ovat osallistuneet jo monien aloitteiden
valmisteluun, joista vuosikokouksessa keskustellaan.

Lasten ja nuorten säätiö

Lasten ja nuorten säätiö auttaa elämän vaikeissa

Lasten ja nuorten säätiö on linjannut säännöissään,

tilanteissa olevia nuoria luovilla ja toiminnalli-

että vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee olla

silla menetelmillä. Näiden avulla nuoret voivat

alle 25-vuotias. Hallituksessa on yhteensä 3-9 jä-

itse vahvistaa elämäntaitojaan ja löytää oman

sentä, jotka valitaan kahden vuoden toimikausiksi.

paikkansa yhteisössä. Säätiö toimii niin Suomessa

Hallituksesta puolet vaihtuu kerrallaan, mikä takaa

kuin kehittyvissä maissa yhdessä paikallisten

työn jatkuvuuden. Nuori hallituksen jäsen tuo nuorten

osaajien kanssa. Lisätietoa: http://www.nuori.fi

äänen kuuluviin hallituksessa.
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Lasten ja nuorten säätiön toiminnan sisältöön ja

Dreams-ohjelmassa on nuoria ohjausryhmän jäseninä.

suuntaan antaa arvokasta näkemystään myös nuorten

Lisäksi nuoret osallistuvat toiminnan arviointiin osana

asiantuntijaryhmä Meri. Ryhmän jäsenet ovat koke-

säätiön hankkeiden ja ohjelmien vuosittaista toimin-

musasiantuntijoita säätiön ohjelmista ja hankkeista.

taa esim. kauden päätöskeskustelujen yhteydessä.

Ryhmän jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ja vies-

Nuoret antavat palautetta ja ehdotuksiaan toiminta-

tivät säätiön toiminnasta ja nuorten elämästä myös

muotojen kehittämiseen ja hyviin käytäntöihin. Nuo-

ulospäin esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

rilta kerätään myös jatkuvaa palautetta toiminnasta

Säätiön toiminnan kehittämispäivillä sekä säätiön
tilaisuuksissa nuoret tuottavat osan ohjelmista eli
tuovat nuorten ääntä ja asiaa esiin tahoille, jotka
vaikuttavat päätöksillään nuorten kanssa ja hyväksi
tehtävään työhön.
Säätiön ohjelmien ohjausryhmiin on kutsuttu nuoria

sekä nuorille järjestetyistä tapahtumista ja niiden
sisällöstä. Palaute ohjaa toiminnan kehittämistä.
Lisätietoja:
Tuula Colliander
toiminnanjohtaja
tuula.colliander@nuori.fi
p. 040 575 3626

jäseniksi. Tällä hetkellä Tenho-hankkeessa sekä

Suomen Nuorisopurjehtijat

Suomen Nuorisopurjehtijat ry on yhdistys, jonka

paikoista sekä kaikki varajäsenpaikat tulee täyttää

avulla irtaantuminen arjesta merellisiin seikkailui-

yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat kaikki alle

hin on mahdollista kenelle vain nuorelle! Lisätie-

26-vuotiaita. Näin varmistetaan, ettei nuorisojärjes-

toa: http://www.snupu.fi

tön valta valu yhdistyksessä vielä mukana oleville

Myös Suomen Nuorisopurjehtijoilla hallituksen jäsenistä puolet tulee olla nuoria. Mukana voi olla myös
järjestön seniorijäseniä. Seniorijäsen voidaan valita
myös hallituksen puheenjohtajaksi. Sääntökirjauksella
on kuitenkin haluttu rajata, että puolet hallitus-

vanhemmille jäsenille.
Lisätietoja:
Jonna Halonen
gasti
snupu@snupu.fi
p. 040 8270 719
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II Nuorten ryhmätoiminta ja jaostot

Järjestöt voivat mahdollistaa nuorten osallistumisen

yhteistyössä järjestön virallisen päätöksentekojärjes-

ja kuulluksi tulemisen myös perustamalla rakentei-

telmän kanssa. Esimerkiksi näiden ryhmien edustajilla

siinsa nuorille erillisiä nuorten ryhmiä, nuorisojaostoja

voi olla edustus järjestön hallituksessa tai muuten

tai muita toimintamuotoja. Tällaisesta toiminnasta on

aktiivinen vuoropuhelu hallinnon kanssa. Useissa jär-

nuorisojärjestöissä useita esimerkkejä. Tässä oppaas-

jestöissä on nuorten ryhmätoiminnan vahvistamiseksi

sa nostamme esille muutamia tapoja, jotka toimivat

nimetty oma vastuullinen työntekijä.

Näkövammaisten liitto: Nutor-toiminta
Näkövammaisten liitto ry on Suom en näkövam

siin teemoihin ja viestii näkövammaisuudesta nuorten

maisyhd ist ysten kat tojärjestö, joka edistää so

foorumeilla. Nutorin muodostaa puheenjohtaja ja neljä

keid en ja heikkonäköisten ihm isten oikeuks ien

jäsentä, jotka kaikki valitaan vuosittain kokoontuvas-

toteutumista, tuottaa erit yisp alvel u

sa nuorisofoorumis-

ja ja toimii Suomess a asiantuntij an a

sa. Nuorisofoorumiin

näkövamm ais uuteen ja näkemis een
liitt yvissä asioiss a. Lisätietoa:
http://www.nkl.fi
Näkövammaisten liitolla toimii valta-

Nutor ottaa kantaa edunvalvonnallisiin teemoihin ja
viestii näkövammaisuudesta
nuorten foorumeilla.

kunnallinen ”Nuori toimija” -ryhmä,
jonka nimi on Nutor. Nutor suunnittelee
nuorten toimintaa, kuten leirejä ja tapahtumia. Lisäksi Nutor ottaa kantaa edunvalvonnalli-

kutsutaan kaikki alle
30-vuotiaat näkövammaiset nuoret. Osallistujia on yleensä n. 50
henkilöä ja nuorisofoorumi-viikonloppu
on monelle vuoden

odotettu kohokohta. Nutorin paikoista käydään perinteinen vaali, jossa äänestää saavat kaikki 12–30-vuoNuorten osallistuminen järjestöissä | 13

tiaat Näkövammaisten liiton alueyhdistysten jäsenet.

paikkakunnilla, missä näkövammainen nuori on usein

Ehdolle voi myös asettua kuka tahansa 12–30-vuotias

yksinäinen. Myös Skype on aktiivisessa käytössä.

yhdistyksen jäsen. Puheenjohtajalta edellytetään

Skypen välityksellä on tehty mm. nuorten lehti Nyöriä.

aikaisempaa kokemusta Nutorin toiminnasta.

Nyöri on live-lehti, joka lähetetään Skypessä juonnet-

Nutorin kausi kestää kaksi vuotta ja puolet jäsenistä

tuna joka kuukausi.

vaihtuu joka vuosi, näin toiminnassa on sekä jatku-

Nutor on pyrkinyt viemään tapahtumia ja leirejä myös

vuutta että uusia tuulia. Nutorin toiminta on perin-

pienemmille paikkakunnille, ettei kaikki toiminta olisi

teisten leirien ja tapahtumien suunnittelua, mutta

niin pääkaupunkikeskeistä. Leirejä on kotimaassa ja

myös kansainvälisiä nuorisovaihtoja sekä esimerkiksi

pohjoismaisena yhteistyönä. Suuremmissa tapahtu-

Iiris-talolla toteutuvan Pimee-kahvilan koordinointia.

missa, kuten viikon kesäleirillä mukana on avustajia.

Nutorin toimintaa tukee Näkövammaisten liiton nuorisotoiminnan suunnittelija, joka toimii linkkinä Nutorin
ja NKL:n välillä. Nutor on myös edustettuna NKL:n
liittovaltuustossa. Nutor-toiminnan kautta voi aidosti
vaikuttaa Näkövammaisten liiton toimintaan.
Nutor on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Sillä
on oma Facebook-profiili, joka julkaisee nuoriin liittyviä asioita. Lisäksi Nutor ylläpitää kaikille näkövammaisille nuorille avointa Facebook-ryhmää, joka kokoaa lähes puolet näkövammaisista nuorista yhteen.
Sosiaalinen media on näkövammaisille nuorille loistava
väylä saada vertaistukea ja ystäviä myös pienemmillä

14 | Valtion Nuorisoneuvosto & Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Nutor-toiminta tavoittaa näkövammaiset nuoret melko hyvin. Facebook-ryhmän ja tapahtumien lisäksi toteutetaan jäsenkysely, jolla tavoitetaan kaikki jäsenet.
Nutor-toiminnassa tärkeää on kysyä nuorilta heidän
tarpeitaan ja toiveitaan ja toteuttaa toimintaa niiden
pohjalta.
Lisätietoja:
Teemu Ruohonen
nuorisotoiminnan suunnittelija
nuoriso@nkl.fi
p. 050 5965 022

Suomen Nuorisosirkusliitto:
Sirkumentti-toiminta
Suomen Nuorisosirkusliitto on sirkusharrastajien
järjestö, joka kokoaa yhteen Suomen lähes 50
sirkuskoulua harrastajineen. Liitto perustettiin
vuonna 1991, kun sirkuskerhot eri puolilta Suomea
liittyivät yhteen. Lisätietoa: http://www.snsl.fi
Suomen Nuorisosirkusliiton toimintaa johtaa hallitus,
joka aikaisemmin koostui ammattilaisista ja opettajista sekä pitkään alalla toimineista ihmisistä. Vuonna
2014 hallitustyön tueksi päätettiin perustaa nuorten
ääntä kokoava toimintaryhmä Sirkumentti linkiksi harrastajien ja ammattilaisten välille.
Sirkumentti tuo nuorten näkökulman esiin hallitustyöhön sekä edustaa eri sirkuskoulujen ääntä valtakunnallisesti. Alueellinen näkökulma on tärkeä osa
Sirkumentin toimintaa. Toiminnassa huomioidaan eri
alueiden erityispiirteet ja alueellinen kattavuus. Erikokoisilla sirkuskouluilla on erilaiset tarpeet.

esimerkiksi, kuinka usein ryhmä tapaa, kuinka se pitää
yhteyttä muihin harrastajiin ja kuinka kaikkien harrastajien ääni kootaan osaksi ryhmän työtä.
Sirkumentin osalta on vielä pohdinnassa, ovatko kaikki
vapaamuotoisesti ryhmän jäseniä vai tulisiko valita
yksi puheenjohtaja tai pitäisikö kokouksissa olla joku
tietty rakenne. Nyt kokouksissa on mukana aina yksi
järjestön työntekijä. Kokousten välillä yhteyttä pidetään Whatsapp- ja Facebook-ryhmien kautta. Myös
etäkokouksia Skypen välityksellä pohditaan.
Sirkumentti on hyvä mahdollisuus niille nuorille,
joita kiinnostaa myös sirkusharrastuksen taustatyö,
vaikuttaminen, järjestötyö ja tapahtumatuottaminen.
Sirkumentilla on myös kansainvälistä yhteistyötä. Sirkuskouluja on kattavasti eri puolilla Suomea, ja sirkusharrastus on kasvava laji. Sirkumentti tuo tavallisten
harrastajien ja nuorten ääntä esille ja pohtii mm. nuor-

Vuonna 2014 nuoria kutsuttiin mukaan erilliseen

ten sirkusfestivaali Nurtsin sisältöä ja kehittämistä.

nuorten ryhmään avoimella haulla, jossa ikärajaksi

Edellisillä festivaaleilla Sirkumentti järjesti flashmobin,

määriteltiin 14–20-vuotta. Ensimmäisten vuosien ajan

mutta nyt festivaalin sisältöä pohditaan laajemmin.

toiminta etsi muotoaan, mutta nyt Sirkumentti on löy-

Sirkumentti osallistuu myös Nuorisosirkusliiton vuo-

tänyt paikkansa ja sopivan tapaamisrytmin. Toiminta

sikokoukseen. Sirkumentin jäseniä on valittu mukaan

on vakiintumassa. Osa mukana olleista nuorista on jo

liiton hallitukseen varsinaisiksi tai varajäseniksi.

ehtinyt lopettaa, mutta mukaan on saatu uusia innok-

Lisätietoja:
Evianna Lehtipuu
toiminnanjohtaja
toimisto@snsl.fi
p. 050 4142 041

kaita nuoria. Nyt ryhmässä on kahdeksan 16–21-vuotiasta nuorta. Työn alla on Sirkumentin oman toiminnan
kehittäminen. Toimijoiden vaihtuessa on hyvä pohtia
säännöllisesti ryhmän tarkoitusta ja toimintaa, kuten
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Suomen Nuorisopurjehtijat: Gasti-ryhmä
Suomen Nuorisopurjehtijat ry on yhdistys, jonka

gastikoulutuksen. Koulutus on osallistujille ilmainen

avulla irtaantuminen arjesta merellisiin seikkailui-

ja kestää yleensä kaksi päivää. Koulutus koostuu pa-

hin on mahdollista kenelle vain nuorelle! Lisätie-

kollisesta teoriaosuudesta sekä gastipurjehduksesta.

toa: http://www.snupu.fi
Suomen Nuorisopurjehtijoiden (Snupu ry:n) jäsenet

Vuonna 2016 gastikoulutukseen sisältyi myös alkusammutuskoulutus, josta sai virallisen AS1-kortin.

ovat pääasiassa nuoria, alle 26-vuotiaita. Yli 26-vuo-

Gastiksi pääsee koulutuksen kautta kuka vain 15 vuot-

tiaat jäsenet ovat seniorijäseniä. Nuorista jäsenistä

ta täyttänyt Nuorisopurjehtijoiden jäsen eli Snupu.

tulee gasteja eli miehistöä, kun he suorittavat erillisen

Aikaisempi kokemus Suomen Nuorisopurjehtijoiden
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tai Purjelaivasäätiön purjehduksista katsotaan eduksi,

ten oma ryhmä koordinoi ja suunnittelee koulutuksia.

sillä useimmat gastikeikat ovat Purjelaivasäätiön aluk-

Lisäksi Nuorisopurjehtijoilla on tapahtumatiimi ja

silla T/S Helenalla tai S/Y Vahinella. Suurin osa nuo-

Raaka-lehden toimitus. Myös näissä tehtävissä nuoret

risopurjehtijoista onkin jo osallistunut purjehduksille

jäsenet pääsevät vaikuttamaan yhdistyksen toimin-

liittyessään yhdistyksen jäseniksi.

taan.

Gastikoulutuksen käyneiden joukosta valitaan erillinen

Lisätietoja:
Jonna Halonen
gasti
snupu@snupu.fi
p. 040 8270 719

Gastiryhmä. Gastiryhmään voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Tärkeintä on aktiivinen
gastikokemus ja halu sitoutua toimintaan. Tämä nuor-

Plan International Suomi: Lastenhallitus
Plan on yksi maailman suurimmista ja vanhim-

Lapsen oikeuksien ja Planin muiden tavoitteiden edis-

mista lapsenoikeusjärjestöistä. Se parantaa

tämiseksi he ovat muun muassa järjestäneet työpajo-

kehitysmaiden lasten, erityisesti tyttöjen, elämää

ja, aamunavauksia kouluissa sekä paneelikeskusteluja

ja suojelua 70 maassa. Plan on uskonnollisesti

vaalien yhteydessä ja tavanneet päättäjiä. Lisäksi he

ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Lisätietoa:

ovat lähettäneet vaikuttamisviestejä ja kampanjoineet

http://www.plan.fi

tehokkaasti sosiaalisessa mediassa.

Lastenhallitus on kahdenkymmenen 12–18-vuotiaan

Lapset valitsevat puheenjohtajansa ja sihteerinsä

nuoren muodostama vaikuttamisryhmä, joka vahvis-

ja vetävät kokouksensa itse. Aikuisen tehtävänä on

taa tietoisuutta YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksesta ja
lasten oikeuksista kehitysmaissa. Lastenhallitus toimii lasten
edustajana myös Planin sisäisessä päätöksenteossa. Lapset

toimia lapsia osallistavana ja voi-

Lapset suhtautuvat vastuuseen
vakavasti ja haluavat edustaa
lastenhallituksen kaikkia jäseniä.

suunnittelevat ja toteuttavat
vaikuttamistoimintaansa Planin
työntekijöiden avustuksella,
ja seuraavat vuosittain asettamiensa tavoitteiden
toteutumista.

maannuttavana fasilitaattorina,
joka tukee heidän itseohjautuvuuttaan. Lastenhallituksen
kokoontumisissa aikuisia tarvitaan kaksi, jotta paikalla on myös
toinen aikuinen, jos äkillisestä
lapseen tai aikuiseen liittyvästä

syystä toinen aikuisista joutuisi poistumaan paikalta.
Lastenhallitus on kirjattu Planin sääntöihin. SääntöNuorten osallistuminen järjestöissä | 17

jen mukaan lastenhallitus ja Planin hallitus tapaavat

Lastenhallituksen jäsen on valittu myös Planin kan-

säännöllisesti ja Planin hallitus hyväksyy vuosittain

sainväliseen neuvonantajapaneeliin (Global Youth

lastenhallituksen toimintasuunnitelman ja talous-

Advisory Panel, GYAP), johon kuuluu yhdeksän nuorta

arvion. Lastenhallituksen edustaja osallistuu Plan

eri puolilta maailmaa.

International Suomen hallituksen työskentelyyn
Suomessa. Lapset suhtautuvat vastuuseen vakavasti
ja haluavat edustaa lastenhallituksen kaikkia jäseniä.
Planin hallitukseen osallistuvia lapsia ja nuoria tukee
Planin työntekijä, joka

Lasten osallistuminen järjestötoimintaan edellyttää
erityisjärjestelyjä. Lasten hallituksen tapaamisissa ja
kokousjärjestelyissä on syytä ottaa huomioon myös
lastensuojelullinen näkökulma. Plan Internationalilla
on globaali lastensuojeluohjeistus, joka varmistaa,

u käy kokousasiat etukäteen läpi yhdessä lastenhal-

ettei lapsia laiminlyödä tai kohdella kaltoin Planin

lituksen edustajien kanssa, arvioiden yhdessä heidän

toiminnassa. Ohjeesta on tehty myös lapsiystävällinen

kanssaan, mitkä asialistan asiat ovat sellaisia, joiden

versio, joka käydään läpi lasten kanssa, jotta he tietä-

käsittelyssä lapsi voi parhaiten antaa panoksensa, ja

vät, miten turvallinen ympäristö ja toiminta taataan

mitkä asiat jätetään suosiolla vähemmälle huomiolle,

ja osaavat myös itse valvoa omaa ja toisten lasten

u auttaa edustajia muotoilemaan omat kantansa kä-

siteltäviin asioihin ja antaa tukea viestinnässä muulle
lastenhallitukselle,
u on henkisenä tukena ja vastaa lapsen mieleen nous-

seisiin kysymyksiin, sekä
u ottaa lastenhallituksen edustajat vastaan toimistol-

la ja varmistaa, että he pääsevät turvallisesti kotiin.
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turvallisuutta.
https://plan.fi/lastensuojeluohjeet
Lisätietoja:
Iida Maria Aalto
koordinaattori, lasten ja nuorten osallisuus
iidamaria.aalto@plan.fi
p. 040 450 8031
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III Luovat menetelmät nuorten
osallistumisen mahdollistajana
Muuttamalla järjestön päätöksentekorakennetta

osallistumista järjestön toimintaan eri tavoilla. Aina

nuorten osallisuuden mahdollistavaan suuntaan,

osallistuminen ei tähtää toiminnan kehittämiseen tai

ollaan jo hyvällä matkalla kohti nuorten osallisuuden

hallinnolliseen vaikuttamiseen. Osallistuminen aktiivi-

toteutumista järjestön sisällä. Pelkän mahdollistavan

sena järjestötoimijana on jo arvo itsessään, ja useissa

rakenteen kautta osallisuus ei kuitenkaan vielä toteu-

menetelmissä tavoitteena onkin yhteiskunnallinen

du, ellei käytössä ole sen lisäksi menetelmiä ja tahtoa

aktiivisuus kansalaisena.

nuorten asioiden huomioimiseksi. Sääntökirjausten tai
erillisten nuorten ryhmien lisäksi tarvitaan konkreettisia menetelmiä, joiden avulla nuorten osallistuminen
toteutuu käytännön tasolla.
Tässä esitellyt menetelmät mahdollistavat nuorten

Menetelmien kohdalla vain mielikuvitus on rajana.
Toimiva menetelmä voi tosin vaatia vuosien testausta
tai kehittämistyötä ennen kuin se voidaan todeta
toimivaksi. Tähän lukuun olemme nostaneet esille
menetelmiä, jotka on jo koettu toimiviksi.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö:
Keskustelutilaisuudet
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tukee

ja päättäjien välisiin keskustelutilaisuuksiin suunni-

laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen

teltua keskustelutilaisuuspäivän menetelmää (http://

turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja kansalaistoi-

primapaper.fi/allianssi/valtikka/menetelmaopas/

mijoita. Lisätietoa: http://www.spek.fi

primapaper). Menetelmässä ydin on tuoda päättävät

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on toteuttanut omassa toiminnassaan nuorten keskustelutilaisuuksia. Pohjana on hyödynnetty alun perin nuorten
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henkilöt ja nuoret saman pöydän ääreen. Keskustelua
ohjaa ennalta sovitut teemat, joista keskustellaan
ja keskustelusta laaditaan muistio. Tavoitteena on

sopia konkreettisista toimenpiteistä, joihin keskustelu

nousseille asio ill e on vuoden aik ana teht y. Näin nuor et

johtaa. Kirjattuja toimenpiteitä seurataan ja niiden

huomaavat, että asiat edist yvät ja että niihin voi vai

toteutumisesta raportoidaan esimerkiksi vuositasolla.

kutt aa. On myös tärkeää tuoda esille ne asiat, joille ei

SPEK toteutti tilaisuuksia ensin valtakunnallisen
nuorten tapahtuman yhteydessä, mistä malli on nyt
levinnyt alueille ja paikallistoimintaan. Keskustelutilaisuuksista on hyviä kokemuksia, ja niiden avulla nuoria
toimijoita on saatu mukaan järjestön toiminnansuunnitteluun. Valtakunnallinen nuor is ot yötoimik unt a ja
toimint a-alue iden toimik unnat pit ävät huolen siit ä,
että edellisen vuoden keskustelutilaisuudessa esille
nouss eisiin aiheisiin vast at aan seur aavan a vuon
na. Eli yksinkertaisesti nuorille kerr ot aan, mitä esille

ole syystä tai toisesta voitu tehdä mitään. Vaikuttaminen on pitkä tie ja sen avaaminen nuorille on tärkeää.
Vaikuttamistyö ei silti ole hukkaanheitettyä, vaikka
tietty tavoite ei vaikkapa vuodessa olekaan saavutettu. Isot muutokset vaativat usein vuosien taustatyön.
Lisätietoja:
Timo Sovanen
järjestöohjaaja
timo.sovanen@spek.fi
p. 040 5112 481

EYP Fin land: Palautekyselyt
Euroopan nuorten parlamentti (European Youth

On tärkeää, että nuoret huomioida prosessin kaikissa

Parliament – EYP) on vuonna 1987 perustettu

vaiheissa. Prosessi on myös jatkuva kehä, jossa palaute

järjestö, joka kannustaa eurooppalaisia nuoria

ja uudet ideat todella vaikuttavat toimintaan sisällöl-

aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen.

lisesti ja ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan. Kun

Lisätietoa: http://www.eypfinland.org

palautekoonteja ja niiden pohjalta tehtyjä muutoksia

Moni järjestö käyttää erilaisia palaute- ja jäsenistökyselyitä saadakseen ideoita toiminnan kehittämiseen
ja osallistaakseen jäsenistöä toiminnan suunnittelussa. European Youth Parliament Finland (EYP Finland)
kerää palautetta systemaattisesti sekä kirjallisilla
palautelomakkeilla että haastattelemalla tapahtumiin
osallistuvia nuoria. Seuraavalla sivulla oleva oleva
prosessikaavio kuvaa EYP Finlandin palautteenkeruumallia. Toimintaan osallistuvien nuorten osallisuus

esitellään nuorille, välittyy prosessista sen aito vaikuttamisen mahdollisuus. Tämä myös lisää halukkuutta
antaa palautetta ja osallistua näin toiminnan kehittämiseen.
Lisätietoja:
Maiju Tuomainen
Pääsihteeri
info@eypfinland.org
p. 044 9707 743

palauteprosessin eri vaiheissa on kuvattu visuaalisesti.
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Sääntömääräisissä kokouksissa ja toimintakertomusten esittelyn yhteydessä palaute
esitellään toiminnassa mukana oleville nuorille. Nuorille kerrotaan toimenpiteet, joihin
palautteen peruteella on ryhdytty.

Palautekoonti käydään tarkkaan läpi tapahtuman vastuurooleissa olleiden henkilöiden
kanssa.
Työntekijät ja luottamushenkilöt käsittelevät vastaukset.
Nuori tapahtumaan osallistuja
kirjoittaa arvionsa tapahtumasta sähköiseen palautelomakkeeseen.

Työntekijät ja luottamushenkilöt huomioivat palautteen
uusia linjauksia tehdessä ja
uutta toimintaa suunniteltaessa.

Tapahtuman järjestäjät kokoavat palautteen ja toimittavat
koonnin pääsihteerille.

Tapahtumasta kerätään palautetta myös haastattelemalla
osallistujia.

EYP Finlandin prosessikaavio.

Aseman Lapset: Turvallisuuskävelyt
Aseman Lapset ry:n toiminta tukee lasten ja

nuorten lähipiiriä ja vaikutetaan yhteiskuntaan,

nuorten tervettä kasvua sekä nuorten ja aikuis-

jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava.

ten luontevaa vuorovaikutusta. Lisäksi tuetaan

Lisätietoa: http://www.asemanlapset.fi
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Turvallisuuskävelyt on Oikeusministeriön hallinnoima

aikana käydään turvattomimmiksi koetuissa paikois-

Kanadasta peräisin oleva malli kansalaisten kuulemi-

sa. Kaikki kyselyssä mainitut paikat sisällytetään

seksi lähiympäristön kehittämisessä. Aseman Lapset

kirjalliseen koontiin, mutta kävelykierros suunnataan

ry on ottanut mallin omakseen ja edelleenkehittänyt

yleisimmin mainittuihin kohteisiin. Mukaan kävelylle

sitä nuorten kanssa käytettäväksi kevyemmäksi mal-

kootaan nuorten ryhmä (10–12 nuorta) sekä alueen

liksi. Aseman Lapset ry on toteuttanut turvallisuus-

muita toimijoita, kuten poliitikkoja ja virkamiehiä.

kävelyjä pääkaupunkiseudulla muutaman vuoden

Poliisi on usein mukana kävelyillä. Poliisit voivat myös

ajan ja tulokset menetelmän vaikuttavuudesta ovat

hyvin hälventää pelkoja turvattomiksi koetuissa pai-

rohkaisevia.

koissa. Usein poliisin tilastot kertovat turvattomuuden

Kevennetty malli rohkaisee juuri nuoria mukaan vai-

olevan kaupunkilegendaa.

kuttamiseen ja tuo nuorten ääntä kuuluville. Nuorille

Kävelyllä nuorilla on mukanaan kamerat, joilla he

räätälöity oma versio mahdollistaa heidän näkökul-

kuvaavat paikkoja. Valokuvista kootaan näyttely, joka

mansa huomioimisen paremmin. Nuorten ei ole helppo

asetetaan esille mahdollisimman näkyvästi esimerkiksi

liittyä aikuisten joukkoon kuntalaisille suunnatuilla

kirjastoon tai kauppakeskukseen. Valokuvanäyttelyn

kävelyillä. Nuorten kanssa toimiessa on kiinnitettävä

avulla viesti kulkee kaikille alueen asukkaille ja myös

suurempi huomio turvalliseen

päättäjille. Lisäksi ohjaajat

ryhmään ja nuorten yksilölli-

kokoavat kävelystä kirjallisen

syyteen. Aikuisten kävelyillä

raportin, jota voidaan levittää

nuoret myös saattavat joutua
syyllistetyksi eräänä turvattomuutta aiheuttavana ryhmänä.
Tämän takia Aseman Lapset

Virkamiehet saavat täysin uusia näkökulmia ja
nuoret sitoutuvat omaan
ympäristöön.

piti tärkeänä kehittää nuorille
oma Nuorten turvallisuuskävely -malli.

paikallispäättäjille ja esimerkiksi kaupunkisuunnittelun
virkamiehille.
Kävelyjä on toteutettu myös
yhteistyössä kaupallisten
toimijoiden kanssa. Esimerkiksi
kauppakeskus ITIS toivoi kä-

Nuorten turvallisuuskävely alkaa kolmen kohdan

velyä omalle alueelleen ja tällainen toteutettiin yhteis-

pikakyselyllä, joka toteutetaan sähköisesti. Kyselyllä

työssä Aseman Lapset ry:n kanssa.

kartoitetaan paikkoja, jotka nuoret kokevat turvallisiksi tai turvattomiksi. Erityisesti painotetaan syitä,
mistä tunne tulee. Miksi joku alue tuntuu turvalliselta?
Mitä hyvää siellä on? Miksi toinen paikka on turvaton
ja mitä sinne kaivattaisiin lisää, jotta alue voisi tuntua
turvalliselta?
Kyselyn pohjalta suunnitellaan kävelykierros, jonka

Turvallisuuskävelyjen kautta on aidosti saatu edistettyä esiin nostettuja asioita. Esimerkiksi eräällä
pimeämmällä puistotieosuudella kaupunki lisäsi
valaistusta nuorten turvallisuuskävelyn seurauksena.
Monesti turvallisuuskävely myös sysää alkuun hitaamman muutoksen, joka ei toteutuessaan enää välttämättä yhdisty turvallisuuskävelyyn. Kävelyt ovatkin
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nitteluun, ja hyödyt ovat aidosti molemminpuoliset.

sä. Menetelmää voisi jatkojalostaa siten, että nuoret

Virkamiehet saavat täysin uusia näkökulmia ja nuoret

ottaisivat suurempaa vastuuta myös kirjallisen rapor-

sitoutuvat omaan ympäristöön. Aidossa vuoropuhe-

tin levittämisestä ja kävisivät lisäksi esittelemässä tu-

lussa nuoret saavat myös kunnolliset perusteet, miksi

loksia kaupunkisuunnittelijoille tai paikallispoliitikoille.

jonkin asian toteuttaminen ei alueella välttämättä ole

Lisätietoja:
Petteri Pietinen
kasvattaja
petteri.pietinen@asemanlapset.fi
p. 050 3362 254

mahdollista.
Nuorten turvallisuuskävelyt sopivat kenelle tahansa,
joka haluaa kuulla nuoria tietyn alueen kehittämises-

Taksvärkki ry: Fotonovela
Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehi-

toisilleen ja auttavat purkamaan ennakkoasenteita ja

tysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden

stereotypioita. Fotonovelan avulla nuoret oppivat me-

lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kam-

dia- ja monilukutaitoa sekä viestintäteknisiä taitoja.

panjoillaan ja globaalikasvatustyöllään Taksvärkki

Taksvärkin toteuttamissa työpajoissa nuoret Suomes-

ry kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajui-

ta, Sambiasta, Boliviasta ja Guatemalasta tuottavat

seen yhteisvastuuseen. Lisätietoa: http://www.

valokuvatarinoita ja oppivat niistä. Valmiit tarinat

taksvarkki.fi

julkaistaan verkkosivulla www.fotonovela.fi. Tarinat

Taksvärkki toteuttaa nuorten osallisuutta ja vaikuttamista tukevia Fotonovela-työpajoja eri puolilla Suomea. Fotonovela on kuvien avulla kerrottu tarina, joka
vahvistaa kertojan omaa ääntä ja mielipiteen ilmaisua,
tukee oman kokemuksen kautta oppimista sekä tukee
uuden opetussuunnitelman arvopohjan ja tavoitteiden

ovat nuorten itsensä kuvaamia unelmia, haasteita tai
vaikkapa yhteisiä tavoitteita. Verkkosivulla tarinat on
luokiteltu neljään teemaan: nuorten oikeudet, ympäristö, rakkaus ja seurustelu sekä elämä ja unelmat.
Tarinoita voi kuitenkin tehdä myös muista teemoista tärkeintä on, että teema tulee nuorilta itseltään.

toteutusta. Fotonovelassa nuori on aktiivinen toimija,

Fotonovela-menetelmää voisi käyttää myös osal-

joka valitsee aiheen ja rajaa kerrotun tarinan omasta

listavana ideointimenetelmänä, johdantona ilmiö-

näkökulmastaan.

oppimisen jaksoon tai nuorten kuulemisen keinona.

Taksvärkissä Fotonovela-menetelmää hyödynnetään
globaalikasvatuksessa. Eri puolilta maailmaa tulevat
nuorten kuvaamat tarinat avaavat nuorten maailmaa
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Esimerkiksi jos oppilaitoksessa halutaan kuulla kaikkia
oppilaita vaikkapa kouluympäristöön toivotuista muutoksista, voisi fotonovela olla uudenlainen tapa ottaa
kaikki oppilaat mukaan ideoimaan muutosta. Myös

järjestöissä jäsenet voisivat Fotonovela-menetelmän

ryhmissä valokuvatarinat. Menetelmään voi tutustua

avulla jakaa toiveitaan ja tarpeitaan tai ideoida vaikka-

tarkemmin osoitteessa http://www.fotonovela.fi. Si-

pa hankehakemuksen tueksi taustatietoa jäsenistön

vustolta on ladattavissa myös erillinen ohjaajan opas.

tarpeista. Fotonovelan tekeminen alkaa ryhmän pohdinnalla siitä, mikä on se asia, johon yhdessä halutaan
vaikuttaa tai mitä halutaan muuttaa. Ideoinnin ja
keskustelun pohjalta ideaa rajataan, päätetään sopiva
teema, ja suunnitellaan ja kuvataan pienemmissä

Lisätietoja:
Anna Kivimäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
anna.kivimaki@taksvarkki.fi
p. 050 3485 668

Plan International Suomi:
Demokratiakasvatuksen uppopaisto
Plan on yksi maailman suurimmista ja vanhim-

Demokratiakasvatuksen uppopaisto on 1+2 tunnin

mista lastenoikeusjärjestöistä. Se parantaa

kokonaisuus, jossa valittua teemaa käsitellään koke-

kehitysmaiden lasten, erityisesti tyttöjen, elämää

muksellisten harjoitteiden ja keskustelujen kautta.

ja suojelua 70 maassa. Plan on uskonnollisesti

Teemoja on kolme: Demokratia; Oikeudet, velvollisuudet

ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Lisätietoa:

ja moraali; sekä Omien mielipiteiden ilmaisu ja perus-

http://www.plan.fi

telu. Ensimmäinen tunti käytetään ryhmädynamiikan

Demokratiakasvatuksen uppopaisto on matalan kynnyksen demokratiakasvatusmenetelmä. Tavoitteena

rakentamiseen, kaksi seuraavaa itse temaattisten harjoitteiden käsittelyyn. Kaksi tapaamista voidaan myös
yhdistää yhdeksi kolmen tunnin

on kohderyhmän innostaminen
aktiivisen kansalaisuuden teemojen pariin sekä mahdollisuuksien
tarjoaminen ajatusten vaihtoon
ja keskusteluun. Rohkeus ja
motivaatio ilmaista omia mielipiteitään kasvavat ja samalla
vahvistuu kyky kuunnella toisten
mielipiteitä.

Uppopaistossa keskitytään
oman ajattelun rohkaisuun ja
oivaltamiseen sekä muiden
mielipiteiden kuunteluun.

kokonaisuudeksi. Menetelmät ovat
osallistavia ja osallistujien omiin
kokemuksiin, mielipiteisiin ja keskusteluihin perustuvia. Uppopaistossa keskitytään oman ajattelun
rohkaisuun ja oivaltamiseen sekä
muiden mielipiteiden kuunteluun.

Demokratiakasvatuksen uppopaisto on kehitetty osa-
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na Plan International Suomen Muuttajat!-demokratiakasvatushanketta, vuosina 2015-2016. Hanke käsitteli
aktiivisen kansalaisuuden, demokratian, poliittisen
osallistumisen, vapaaehtoistyön sekä omien mielipiteiden ilmaisun teemoja nuorten kanssa. Uppopaiston
harjoitteet sekä muita demokratiakasvatusmenetelmiä
ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia toimintamalleja löydät hankkeen tuottamasta oppaasta: http://
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www.plan.fi/maahanmuuttajatyö
Lisätietoja:
Anna Peltoniemi
Suunnittelija, Muuttajat!-hanke
anna.peltoniemi@plan-international.org
p. 050 344 3881

IV Osallisuuden toteutuminen:
Hyödyllisiä linkkejä ja hyviä vinkkejä
Nuorisotiedon kirjasto:
Tietoa osallisuudesta
Nuorisotiedon kirjasto on valtakunnallinen ja kai-

http://www.nuorisotiedonkirjasto.fi/

kille avoin nuorisoalan erikoiskirjasto. Lisätiedot:

haku+tietokannasta/

http://www.nuorisotiedonkirjasto.fi
Nuorisotiedon kirjaston ja tietopalvelun yksi kysytyimmistä aiheista on osallisuus. Kirjaston painetuista
ja sähköisistä aineistoista löytyy tietoa, menetelmiä,

Nuorisotiedon talo – linkkejä nuorten osallistumisesta
ja vaikuttamisesta:
http://www.nuorisotiedonkirjasto.fi/links/list/-/

tilastoja ja tutkimuksia nuorten osallisuudesta ja osal-

id/15/

lisuuden kehittämisestä. Asiantuntevat informaatikot

Lisätietoja:
Vappu Turunen
vastaava informaatikko
kirjasto@alli.fi
p. 044 4165 205

auttavat tiedonhaussa ja ohjaavat eteenpäin.
Kirjaston tietokanta - haku asiasanoilla osallisuus,
osallistuminen, vaikuttaminen, kansalaistoiminta:

Suomen Nuorisose urat: Osallisuusportaat
Nuorisoseurat on Suomen merkittävin

Osallisuusportaat on työkalu, jonka avulla seuratoimi-

kulttuurisen nuorisotyön toimija, joka tarjoaa

jat voivat peilata osallisuuden toteutumista omassa

kulttuurisia harrastuksia ympäri Suomea niin

nuorisoseurassa ja lähiyhteisössään. Tavoitetilana ei

lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Lisätietoa:

ole automaattisesti pyrkiä ylimmälle portaalle, vaan

http://www.nuorisoseurat.fi

portaat toimivat arvioinnin ja tavoitteenasettelun tuNuorten osallistuminen järjestöissä | 27

kena. Yksittäisen nuorisoseuran eri osa-alueet voivat

töihin on kirjattu, että johtokunnan on huolehdittava,

sijoittua eri portaille.

että seuran alle 15-vuotiaat jäsenet tulevat kuulluksi

Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorisoseuroissa
on kehitetty aktiivisesti uusia menetelmiä ja toimenpiteitä lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi.
Myös jäsenistön kuulemista jo toiminnan suunnitteluvaiheessa ja päätöksenteon valmistelussa on lisätty.
Lasten ja nuorten kuulemisessa käytetään luovia ja
osallistavia menetelmiä, teemahaastatteluita sekä

seuran toimintaa suunniteltaessa. Paikallisten johtokuntien, harrastustoiminnan ohjaajien ja seuratoimijoiden tueksi on tuotettu menetelmäoppaita ja
malleja, joista uusimpana Osallisuusportaat.
Tiina Piiroinen: Ohjaajan opas lasten osallistavien
ryhmien ohjaamiseen: http://www.nuorisoseurat.fi/
osallisuusopas

avoimia verkkolomakkeita. Toimintaa kehitetään ja

Nuorisoseurojen osallisuusportaat: http://www.

toteutetaan saadun materiaalin pohjalta. Toiminta-

nuorisoseurat.fi/osallisuusportaat

suunnitelmat, ohjelmaluonnokset (esim. strategia,

Lisätietoja:
Joonas Pokkinen
suunnittelija
joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi
p. 050 5672 586

kolmivuotisohjelma) ovat koko jäsenistön kommentoitavissa liiton verkkosivuilla ennen päättävää kokousta.
Lasten ja nuorten osallisuus on haluttu varmistaa
paikallisten seurojen toiminnassa. Seurojen mallisään-

Nuori kirkko:
Lapsiva ikutusten arviointi (LAVA)
Nuori kirkko vahvistaa lapsen ja nuoren äänen ja

Säännös lapsivaikutusten arvioinnista astui voimaan

tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa.

kirkossa 1.1.2015. Arvioinnilla pyritään edistämään

Lisätiedot: http://www.nuorikirkko.fi

lapsen ja nuoren edun toteutumista kirkollisessa pää-

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla päätöksentekoa ja toimintaa punnitaan
lapsen edun näkökulmasta. Lapsella tarkoitetaan lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä alle 18-vuotiaita.
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töksenteossa sekä löytämään heidän hyvinvointinsa ja
oikeuksiensa toteutumisen kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten
mielipiteiden huomioimista ja osallisuutta kirkon
toiminnassa. Päätöksiä tehtäessä lapsen ja nuoren etu

huomioidaan niin hyvin kuin on mahdollista.
Säännös koskee hallinnollista päätöksentekoa, mutta
lapsivaikutusten arviointia suositellaan sovellettavaksi kaikessa seurakunnan toiminnassa. Lapsivaikutusten arviointi on parhaimmillaan hyvä tuki toiminnan
suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Sähköinen opas lapsivaikutusten arviointiin: http://
sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/89A630F75C56617FC225

7C5A00489E6D/$FILE/LAVA_ohjeistus_2015_www.
pdf
Lisätietoja:
Raija Ojell
Kirkkohallitus
Kasvatus ja perheasiat
varhaiskasvatuksen asiantuntija
raija.ojell@evl.fi
p. 050 344 8613

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö:
Osallisuusmenetelmiä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tukee

Verkostot haltuun: Ideoita toimialarajojen ylittämiseen

laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen

nuorisotyössä:

turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja kansalaistoimijoita. Lisätietoa: http://www.spek.fi
SPEK on koonnut sähköisen julkaisun palokuntatoiminnassa käytössä olevista nuorten osallisuuteen
liittyvistä menetelmistä. Oppaasta löytyy varmasti
hyviä ja kokeilunarvoisia vinkkejä myös muille nuorisojärjestöille:

https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/293/
article-61841
Lisätietoja:
Timo Sovanen
järjestöohjaaja
timo.sovanen@spek.fi
p. 040 5112 481
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Nuorten Akatemia:
Osallistamisen toimintamalleja
Nuorten Akatemia tunnistetaan osallisuutta edis-

osallisuuden vahvistamiseen oman järjestön toimin-

tävänä organisaationa erityisesti innostavista,

nassa.

uutta luovista ja sektorirajat ylittävistä projekteista. Lisätietoa: http://www.nuortenakatemia.fi
Nuorten Akatemian sivuilla on runsaasti materiaalia,
jota voi hyödyntää projektimaisen toiminnan tukena,
nuorten osallistamisessa tai järjestötoiminnan kehittämisessä. Materiaaleista löytyy esimerkiksi opas
nuorten kanssa ideointiin. Nuorten Akatemialta voi
tilata erityiset kehittämistreffit ja keskittyä nuorten

Opas nuorten kanssa ideointiin: http://www.
nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2016/07/
opas-nuorten-kanssa-ideointiin.pdf
Lisätietoja:
Saara Kallio-Kokko
kehittämispäällikkö
saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.fi
p. 050 5905 123

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi:
Osallisuus strategisena arvona
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valta-

kouluttajia on mahdollista tilata vetämään esimerkiksi

kunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttaja-

koulutusta osallistavista menetelmistä.

järjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on lähes
130 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan
järjestöä. Lisätiedot: http://www.alli.fi
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi tukee osallisuutta
järjestöissä mm. koulutusten ja asiantuntijapalveluiden kautta. Allianssin seminaareissa ja tilaisuuksissa
on usein osallisuus teemana, ja Allianssin freelancer-
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Tilaa kouluttaja ja lue lisää erilaisista koulutusmahdollisuuksista http://www.alli.fi/
koulutukset+tapahtumat/tilaa+koulutus/
Lisätietoja:
Kirsi Uusitalo
asiantuntija
kirsi.uusitalo@alli.fi
p. 044 7229 350

Lopuksi
Nuorten osallisuus järjestön päätöksenteossa on

Nuorten omat järjestöt rajattiin tämän oppaan

moninaista: monikanavaista ja useilla eri tavoilla mah-

aineistosta ulkopuolelle, sillä niissä nuorten osalli-

dollista, ja niin sen kuuluukin olla. Kun nuorille on omia

suus on sisäänrakennettu osa järjestön toimintaa.

vaikutuskanavia, on niiden käyttöön kannustettava

Niissä järjestöissä toimijat vaihtuvat tiiviimmin kuin

ja huolehdittava siitä, että virallinen päätöksenteko-

aikuisvetoisissa nuorisotyötä tekevissä järjestöissä.

järjestelmä on aktiivisessa vuoropuhelussa nuorten

Strategiatyö, erilaiset uudistusprosessit tai jäsenistön

kanssa. Jos taas nuoret ovat mukana esimerkiksi

kuuleminen tapahtuu nopeammalla syklillä. Nopeus

hallitustyössä, on heidän osallistumistaan tuettava.

ja ketteryys ovat tunnuksenomaisia ja nuorten osal-

Pelkät rakenteet eivät riitä.

lisuus aitoa. Joskus tällaisen nuorisojärjestötyön

Toisaalta on syytä myös kysyä, onko tuen tarpeessa
oleva jäsen välttämättä aina nuori - kysymyksen voisi
heittää koko kansalaisyhteiskunnalle. Miten järjestön
jäsen voi vaikuttaa ja miten taataan, että koko jäsenistön ääni kuuluu ja järjestön toiminta vastaa koko

nopeasyklisyys johtaa vanhojen virheiden toistumiseen, mutta useimmiten raikkaat ideat ja uudet vastuunkantajat vievät järjestöä ja sen tavoitteita kohti
yhteistä tavoitetta. Ja joskus on ihan paikallaankin
keksiä pyörä uudelleen.

jäsenistön tarpeisiin? Kun kysymys asetellaan näin,

Toivomme, että tämän oppaan ja siihen koottujen

voivat nuorisojärjestöt olla edelläkävijöitä tarjoten

menetelmien avulla nuorten osallistuminen järjestöjen

mm. näitä tässä oppaassa esiteltyjä konkreettisia

toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon olisi en-

malleja osaksi minkä tahansa kansalaisjärjestön osal-

tistä helpompaa ja yhä useammilla tasoilla toteutuvaa.

lisuustyötä.

Toivotamme iloa ja luovuutta nuorten osallistamiseen!
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Nuor ten osa l l ist u minen
jär jestöissä
Nuorisojärjestöissä tehdään erinomaista

moninaista: monikanavaista ja useilla

työtä nuorten vaikutusmahdollisuuksien

eri tavoilla mahdollista. Toivomme,

parantamiseksi ja nuorten äänen

että tämän oppaan ja siihen koottujen

kuuluvuuden lisäämiseksi järjestöjen

menetelmien avulla nuorten osallistuminen

päätöksenteossa. Tämä julkaisu syntyi

järjestöjen toiminnan suunnitteluun ja

halusta nostaa esille toimivia käytänteitä

päätöksentekoon olisi entistä helpompaa ja

ja timantteja esimerkkejä. Nuorten

yhä useammilla tasoilla toteutuvaa.

osallisuus järjestön päätöksenteossa on

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
info@alli.fi, www.alli.fi
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