
Nuorten vaikuttajaryhmät
seurakunnissa



(Nuorten) osallisuuden avainsanat

Sosiaalinen taso
 Yhteenkuuluvuuden 

kokemus
 Yhdessä tekeminen
 Yhdenvertaisuus, 

luottamus
 Kuulluksi tuleminen
 ”Pelkkä” oleminen riittää
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Poliittinen/hallinnollinen taso:
• Mahdollisuus vaikuttaa
• Osallisuus päätöksentekoon
• Toiminnan arviointi

Hengellinen taso:
• Seurakuntayhteys, kristittyjen 

yhteys
• Osallisuus sakramentteihin



Lapsivaikutusten arviointi ja nuorten
vaikuttajaryhmä (kirkkojärjestys luku10 §4)

Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa 
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin 
tekee se viranomainen,  joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan 
alle 18-vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan 
on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 
Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja 
päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-
vuotiaita seurakunnan jäseniä.



Vaikuttajaryhmissä yhdistyy
sekä toiminnallinen osallisuus
että hallinnollinen kuuleminen.  



TOIMIVIA NUORTEN 
VAIKUTTAJARYHMIÄ



Kemin seurakunnan 
nuorisoparlamentti
 NuPa on toiminut Kemissä n. vuodesta 2005 

alkaen
 NuPa koostuu 5-8 nuoresta, jotka ovat ovat 

pääsääntöisesti 15-18 vuotiaita
 NUPA:n toimikausi kestää aina yhden 

vuoden, ja sen jäsenet valitaan vaaleilla.
 Nuorisotyönohjaaja on mukana aina 

Nupan kokouksissa, sekä tapahtumissa 
missä Nupa toimii.

 Nupalla ei ole omaa toimintasuunnitelmaa, 
eikä budjettia. Toiminta sisällytetään 
nuorisotyön toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan



ROVASTIKUNNALLINEN NUORTEN 
PARLAMENTTI 
Huopalahden rovastikunnan 4 
seurakuntaan perustettiin 
nuortenparlamentti, johon valittiin 
seurakunnista 6-8 nuorta.

Paikallisten parlamenttien 
puheenjohtajistot muodostivat 
rovastikuntaparlamentin.

Yhdessä suunniteltiin seurakuntien 
yhteistä toimintaa. 

Kuvassa Haagan seurakunnan nuorten parlamentti



Nuoret 
vaikuttavat 
Tampereen 
seurakunnissa

• Vuoden 2020 alusta alkaen nuorilla 
on läsnäolo- ja puheoikeudella kaksi 
edustajaa neuvostossa ja 
valtuustossa yksi edustaja kustakin 
seurakunnasta,

• Nuorille tarjoutuu mahdollisuus 
nähdä kuinka päätökset syntyvät ja 
samalla he saavat väylän tuoda 
esille nuorten näkökulman asioihin jo 
valmisteluvaiheessa.   Päättäjät 
saavat suoran keskusteluyhteyden 
nuoriin. 

Kuva Hannu Jukola



MITEN TÄSTÄ 
ETEEN PÄIN?



VAIKUTTAJARYHMÄN PERUSTAMINEN
 Kirkkoherra, luottamushenkilöt, 

työntekijät ja nuoret tapaavat 
toisensa

 Sovitaan käytönnöistä:
- miten ryhmä valitaan
- montako jäsentä ryhmässä on
- ryhmän jäsenyyden kesto
- ryhmän kokoontumiset
- työntekijätuki
- resurssit

 Yhteys hallintoon 
- kuulemisen tavat
- läsnäolo- ja puheoikeus 
neuvostoon, johtokuntiin tms. ?



TUKEA 
VAIKUTTAJARYHMIEN 
TOIMINTAAN

 Sirpa Syrjä @evl.fi
Asiantuntija, nuorisotyö
Kirkon kasvatus ja perheasiat

 Tarja Liljendahl 
@lastenjanuortenkeskus.fi
Nuorisisosihteeri,
Lasten ja nuorten keskus

www.nuortenaanikirkossa.fi

http://www.nuortenaanikirkossa.fi/


Seurakuntien 
osallisuustyöntekijöiden 
verkosto

Liity: 51.fi/osallisuusverkosto
Livetapaaminen: 16.9.2020 klo 12-16, Helsinki
Syksyllä lisää tapaamisia etänä netissä
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