
Nuorten vaikuttajaryhmät 
seurakunnissa



(Nuorten) osallisuuden avainsanat
Sosiaalinen taso

▪ Yhteenkuuluvuuden 
kokemus: olen 
merkityksellinen osa 
seurakuntaa

▪ Yhdessä tekeminen ja 
oleminen omista 
lähtökohdista käsin

▪ Yhdenvertaisuus, kaikkien 
osallisuus yhtä tärkeää

▪ Kuulluksi tuleminen: 
minun toiveillani ja 
ajatuksillani on merkitys!
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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 (lisäys uusi kirkkojärjestys)

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 tapoja vaikuttajaryhmissä

Vaikuttajaryhmä 
valitaan vuodeksi tai 

kahdeksi
Jäseniä esimerkiksi 4-10 Ryhmä voi täydentää 

itseään joustavasti
Ryhmä voi olla myös 

avoin kaikille
Pidetään vaalit tai 
nimetään ryhmä 

halukkaista

Päätetään 
kokoontumisaikataulu, 

luodaan yhdessä 
toimintaperiaatteet 

Yhteys päättäjiin: 
läsnäolo ja puheoikeus 

neuvostoon ja/tai 
valtuustoon?  Nuorten 

kuuleminen 
päätöksenteossa! 

Millaista toimintaa 
nuoret haluavat 
seurakuntaan? 

Mihin tarvitaan rahaa? 
Millaisessa 

seurakunnassa nuoret 
haluavat toimia ja 

vaikuttaa? 



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
- miten ryhmä kuulee muita nuoria?
- ryhmän jäsenyyden kesto
- ryhmän kokoontumiset
- työntekijätuki
- resurssit

► Yhteys hallintoon 
- kuulemisen tavat
- luottamushenkilö nuorten kokoontumisissa?
- läsnäolo- ja puheoikeus neuvostoon, johtokuntiin 
tms. ?



ANNETAAN ÄÄNI LAPSILLE JA NUORILLE

http://www.youtube.com/watch?v=x7N-rfub22w


Esite 
luottamushenkilöille 
tilattavissa 
tarja.Liljendahl@last
enjanuortenkeskus.fi  

https://bit.ly/vaikuttajaryhmat

Selaa netissä

mailto:tarja.Liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi
mailto:tarja.Liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi


TUKEA 
VAIKUTTAJARYHMIEN 
TOIMINTAAN

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

► Tarja Liljendahl 
@lastenjanuortenkeskus.fi  
Osallisuussuunnittelija, Lasten ja 
nuorten keskus ry 

► Nettisivut  
www.nuortenaanikirkossa.fi 

http://www.nuortenaanikirkossa.fi/


Työntekijöille tukea 
ja verkostoja 

Osallisuustyöntekijöiden verkosto
❖ Kokoontuu 4-6 vuodessa 

verkossa ja livenä jakamaan 
vinkkejä ja kokemuksia nuorten 
vaikuttajaryhmistä ja 
osallisuuden vahvistamisen 
metodeista

❖ Liity verkostoon 
nuortenaanikirkossa.fi / 
verkosto

      Tai suoraan tästä linkistä 

Nuoret vaikuttavat –koulutus
❖ Näet ja kuulet toisten kokemuksia
❖ Kehität oman seurakunnan 

vaikuttajaryhmätoimintaa eteenpäin
❖ Osallisuuden teoriat ja menetelmät tutuiksi 
❖ Tutustu koulutukseen 
► Helsinki 
► Pieksämäki

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbo5ra-Dwww_w-4qB3zr_1kJoP4pAOt_ngfpUKoh1c1GDDAA/viewform
https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuoret-vaikuttavat2022/
https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuoret-vaikuttavat-kuopio2022/


Nuorten tulevaisuusseminaari 
- valtakunnallinen foorumi nuorten osallisuutta vahvistamaan


