Kirkko, jossa on
paljon nuoria,
on tulevaisuuden
kirkko.”
Janne Kaisanlahti,
kirkolliskokousedustaja

NUORTEN
VAIKUTTAJARYHMÄT
SEURAKUNNASSA

Lapsivaikutusten
arviointi ja nuorten
vaikuttajaryhmät
Kirkkojärjestyksessä
Nuorten vaikuttajaryhmät on liitetty
osaksi lapsivaikutusten arviointia.
Ryhmien avulla varmistetaan nuorten
äänen kuuluminen
seurakunnassa ja
varmistetaan nuorten mahdollisuudet
osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä vaikuttaa
päätöksentekoon.

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.
(uusi kirkkojärjestys, 10 luku § 4)

Nuoret on
kirkon tulevaisuus,
ja myös nykyisyys.”
Katariina Ruusuhovi,
nuori aikuinen, Espoo

Kirkkojärjestyksen muutoksen voimaantulo on sidottu valmistelussa olevaan kirkkolakiuudistukseen. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan aloittaminen on mahdollista
heti.
Lasten ja nuorten oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää.
Nuorten vaikuttajaryhmien avulla seurakunta kuulee nuoria ja antaa nuorille itselleen mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja
osallistua seurakunnan toiminnan kehittämiseen.

LAVA = lapsen ja nuorten hyvä elämä
ja päätöksenteko samassa paketissa

“On ollut ilo tavata
kirkkomme nuoria
vaikuttajia ja
keskustella heidän
kanssaan esimerkiksi
Nuorten tulevaisuus
-seminaarissa ja
Ungdomens Kyrkodagar -tapahtumassa.
Heidän ajattelunsa
ja sitoutuneisuutensa
ovat tehneet minuun
vaikutuksen. Tarvitsemme nuoret mukaan rakentamaan
tulevaisuuden
kirkkoa!”
Tapio Luoma
arkkipiispa

Nuoret ovat
seurakuntalaisia
sekä nyt että
tulevaisuudessa.
Nuoret ovat tämän hetken seurakunnan ja kirkon
olemuksen ja toiminnan peili. Jos he eivät löydä
siitä omaa kuvaansa tai paikkaansa, he irtaantuvat.
Tästä syystä on tärkeää kuunnella millaiseen kirkkoon ja seurakuntaan nuoret haluavat sitoutua ja
mitä he tarvitsevat hengellisen kasvunsa tueksi.
Seurakunnan hallinnolla on merkittävä vastuu
siitä, että nuorilla on näennäisvaikuttamisen sijaan todellisia väyliä saada äänensä kuuluviin.
Nuorten ja päättäjien kohtaaminen antaa mahdollisuuden pitkän kokemuksen ja uusien ideoiden ja toimintatapojen väliseen vuoropuheluun.

Seurakunta on
Jumalan kuva vain,
jos seurakunta on ihmisten,
jokaisen pienen ja suuren ihmeen,
Jumalan kuvan näköinen.”
Eppu Rantala, nuorisotyönohjaaja
Malmin seurakunta

“Voisko
joku
kysyä
meiltäkin?”

“Ympäristön
puolesta
täytyy
toimia.”
“Haluaisin
auttaa
ihmisiä.”

“Haluaisin
vierailla
muissa
seurakunnissa.”
”Mistä löytyy
seurakunta
opiskelijalle?”
“Kirkossa
ovi on auki
ihan
kaikille.”

“Voisin
auttaa
striimaamisessa.”

Aikuisen on
nähtävä vaivaa
ja kuultava ja kuunneltava,
jotta voi ymmärtää
lapsen ja nuoren ajatuksia.”
Sami O jala,
kirkolliskokousedustaja 2008–2020

Kannusta
nuorta
Nuorilla on halu osallistua ja vaikuttaa seurakunnassa. Meidän aikuisten tehtävänä on luoda tähän mahdollisuuksia. Kannatta rohkeasti lähestyä nuoria ja kysyä heiltä: mitä te haluatte, mitä
te toivotte, millaisen seurakunnan te haluatte rakentaa. Täytyy olla avoin mieli ja valmius kokeilla
uutta. Ei riitä että ainoastaan kuulemme nuoria.
Nuorten kanssa täytyy tehdä yhteistyötä ja osoittaa konkreettisesti, että nuorten mielipiteillä on
väliä. Näin nuorten halu ja motivaatio toimia
seurakunnassa aktiivisesti kasvaa ja nuori kokee
seurakunnan omakseen. Nuorelle syntyy tunne,
että tämä on minun seurakuntani, jossa voin olla
oikeasti osallinen.

Miten lähteä
liikkeelle?
Lasten
ja nuorten kokemus kuulluksi
tulemisesta
ehkäisee ulkopuolisuutta
ja auttaa
kantamaan
vastuuta
seurakunnassa.”
Katri Korolainen,
kirkolliskokousedustaja

Vaikuttajaryhmän toiminta suunnitellaan alusta asti yhdessä nuorten kanssa siten, että se on
avointa osallistua ja juostavaa toteuttaa. Vaikuttajaryhmien toiminta toteutuu paikallisesti sovittavalla tavalla. Toiminnan käynnistäjänä voi
olla luottamushenkilö tai työntekijä. Seurakunta
asettaa vaikuttajaryhmän ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä. Yhteys hallintoon on tärkeä
muodostaa säännölliseksi. Nuorille voidaan esimerkiksi antaa läsnäolo- ja puheoikeus neuvostossa ja valtuustossa ja heidät voidaan nimetä
jäseniksi työryhmiin.

Nuoret voivat ottaa
kantaa ja osallistua
esimerkiksi seuraavien
asioiden valmisteluun
ja toteutukseen:
- toiminta- ja taloussuunnitelman
tekeminen
- työntekijöiden
rekrytointi
- virkojen ja työsuhteiden perustaminen tai
lakkauttaminen
- tapahtumien ja
leirien järjestäminen
- seurakunnan tilojen
käyttö tai myynti
- jumalanpalveluksen
suunnittelu ja toteutus
- lapsivaikutusten
arvioinnin tekeminen
Nuoret voivat myös
edustaa seurakuntaansa
kirkollisissa,
yhteiskunnallisissa ja
paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.

Patrik Hagman,
kirkolliskokousedustaja

Lisätietoa ja tukea
vaikuttajaryhmien
toimintaan
www.nuortenaanikirkossa.f i

Materiaalin tuottamiseen on saatu
EU-rahoitusta. Euroopan komissio
ei ole vastuussa materiaalin sisällöstä.

KUVAT s. 1 Kirkon kuvapankki/Suvi Sievilä/Valopeitto, s. 2 Alpo Syvänne, s. 3 Kirkon kuvapankki/
Aarne Ormio, s. 4 Lasten ja nuorten keskus, s. 6 Kirkon kuvapankki/Suvi Sievilä/Valopeitto ja
s. 8 Ungdomens Kyrkodagar 2019.

Kirkko
tarvitsee
kaikenikäisiä.”

