
NUORTEN JA PÄÄTTÄJIEN VÄLINEN KOHTAAMINEN 

teemana Nuorten vaikuttajaryhmät seurakunnassa  

 

Huomioita:  

- tilaisuus valmistellaan yhdessä nuorten kanssa 

- aikaa tapaamiselle kannattaa varata 1,5-2 tuntia 

- sopikaa tilaisuuden ajankohta yhdessä kirkkoherran ja päättäjien kanssa 

- voitte lähettää päättäjille kutsun tilaisuuteen nuorilta 

 

Sopikaa nuorten kanssa rooleista ja toimintavoista tilaisuudessa: 

- kuka juontaa tilaisuuden 

- jakaannutaanko osaksi aikaa ryhmiin 

- miten kirjaatte keskustelun muistiin 

 

Sopikaa myös siitä, mitä tilaisuudesta seuraa eli miten seurakunnassa viedään 

vaikuttajaryhmäasiaa eteen päin jatkossa.  

 

 

TILAISUUDEN VALMISTELUT  

Kutsukaa tilaisuuteen nuorten lisäksi kirkkoherra ja seurakunnan luottamushenkilöt sekä tietysti 

nuorisotyössä toimivat työntekijät. Mikäli seurakunnassa on valittuna lapsiasiahenkilö tai -

henkilöt, kutsutaan heidätkin mukaan. 

 

TILAISUUDESSA KESKUSTELTAVAA 

Kirkkojärjestys määrittelee vaikuttajaryhmille kaksi keskeistä tehtävää, jotka ovat kiinteässä 

yhteydessä toisiinsa. Näistä on hyvä keskustella tilaisuudessa ja luoda yhdessä alustavia 

suuntaviivoja:  

1. vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon 

– yhdessä on pohdittava muun muassa:  

* miten nuorten vaikuttajaryhmä perustetaan ja miten siihen valitaan jäsenet 

* miten ryhmä toimii käytännössä 

* miten yhteys päättäjiin toteutuu 

* miten tieto valmisteilla olevista asioista tulee nuorille ja työntekijöille 

* miten nuorten ääntä kuullaan käytännössä? milloin nuoria kuullaan vaikuttajaryhmiä 

laajemmin ja miten? 

* saavatko nuorten edustajat esim. läsnäolo -ja puheoikeuden neuvoston ja valtuuston 

kokouksiin? 

* mikä on lapsiasiahenkilön rooli tässä kaikessa 

 

 



2. osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 

– yhdessä on pohdittava muun muassa: 

* mikä on nuorille luonteva ja mielekäs tapa osallistua toiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen 

* millaisia resursseja toimintaan tarvitaan? 

* miten tämä voi koskea myös muita nuoria ja olla avointa kaikille tavalla tai toisella? 

 

 

3. Lisäksi voitte keskustella asioista, jotka omassa seurakunnassa ovat nuorille juuri nyt 

tärkeitä ja ajankohtaisia  

 

Vaikuttajaryhmien perustamiseen ei ole olemassa yhtä toimintamallia, vaan ryhmät perustetaan 

paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla yhdessä nuorten ja päättäjien kanssa asiaa valmistellen. 

Tärkeää on muistaa, että toiminta olisi mahdollisimman avointa, eikä siitä saisi tulla vain pienen 

sisäpiirin toimintaa. 

 

Siellä missä on jo toimiva nuorten vaikuttajaryhmä olemassa, keskustellaan siitä, millaisia 

tarkennuksia ryhmän toimintaan ehkä tarvitaan ja miten yhteys hallintoon toteutuu 

tarkoituksenmukaisella tavalla.   

 

Nuorten ja päättäjien välisen kohtaamisen avuksi on valmistettu pieni materiaaliopas, joka löytyy 

netistä naviryhma.fi/kohtaaminen. Samalta sivustolta löytyy muutama video sekä joitain 

harjoitteita tilaisuuksissa hyödynnettäväksi. (kuva materiaalista).  

 

RAPORTOIKAA TAPAAMISESTA  

Kertokaa meille pitämästänne tilaisuudesta sähköidellä lomakkeella niin saamme sitä kautta 

Nuorten äänen kirkossa kuuluviin. Linkki raportointilomakkeeseen löytyy nettisivulta.  

  

 


