WANTED:
NUORI OSALLISTUMAAN

Hei, mahtavaa, että olet kiinnostunut nuorten
ajatuksista ja haluat kutsua nuoren tai
useamman osallistumaan tilaisuutesi
tai esimerkiksi mediajuttuun!

MISTÄ NIITÄ NUORIA LÖYTYY?
Nuorille ei ole olemassa omaa casting-toimistoa, josta tilata juuri sellainen nuori, mitä tilaisuuteen tai
esimerkiksi mediaan halutaan. Tässä kuitenkin vinkkejä, mistä niitä nuoria oikein löytyy.

Koulut ja oppilaitokset: oppilaat ja opiskelijat osallistuvat mieluusti erilaisiin tilaisuuksiin. Opettaja tietää jo
valmiiksi nuoren kiinnostuksen kohteet ja hän voi tarvittaessa tukea nuoren osallistumista. Tsekkaa siis
peruskouluista, ammattikouluista ja lukioista.
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: aktiivisia ja sanavalmiita nuoria löytyy opiskelijoiden joukosta. Voit olla
yhteydessä esimerkiksi ylioppilaskuntaan, opiskelijajärjestöihin tai henkilökuntaan.
Nuorisovaltuustot: kunnissa ja maakunnissa on eri-ikäisistä nuorista koostuvia nuorisovaltuustoja.
Alakouluikäisillä voi olla kunnassa Lasten parlamentti -toimintaa.
Kunnan nuorisotoimi: nuorisotoimella on yhteys nuoriin nuorisotalojen, nuorisovaltuustojen, työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön kautta.
Seurakunnat: seurakuntien nuorisotyössä, kuten kerhoissa, rippikouluissa ja isosina on paljon nuoria,
joilla on kaikenlaisia kiinnostuksen kohteita ja osaamista.
Allianssi: Allianssin luottamushenkilöt, erilaiset nuorisodelegaatit ovat usein kokeneita puhujia ja heillä
on taustaa nuorisopolitiikasta tai valtakunnallisista järjestöistä.
Luonto-Liitto: ympäristöstä, eläimistä, luonnonsuojelusta ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneita nuoria
myös paikallisia toimintaryhmiä.
Plan: kehitysyhteistyöstä ja globaaleista asioista kiinnostuneita nuoria Lastenhallituksesta ja esimerkiksi
koululähettiläitä.
Nuorten Suomi: mukana vaikuttamisesta kiinnostuneita lapsia ja nuoria. Nuorten Suomen kautta
voi kontaktoida myös usean eri maakunnan nuorten vaikuttajaryhmien nuoria.
Opinkirjo: yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria yläkouluista, tieteistä ja teknologiasta kiinnostuneita
nuoria sekä yritteliäisyydestä kiinnostuneita nuoria.
Muita järjestöjä: esim. 4H-liitto, Nuori Yrittäjyys, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto, Suomen Lukiolaisten
Liitto, SAKKI ry ja Osku ovat mainioita kontakteja.

KUINKA JÄRJESTÄÄ NUORTEN OSALLISTUMINEN?
Kysy nuorelta, kuinka paljon hän ehtii ja haluaa osallistua
Osallistuminen ei jää kevyeksi ja valmiiksi raamitetuksi, kun nuoret ideoivat suunnitteluvaiheessa esimerkiksi
teemoja ja toteutustapaa. Toisaalta, jos tilaisuuteesi on tulossa nuori, joka on tottunut puhumaan erilaisissa
paikoissa, voi olla, että hän haluaa tulla vain paikalle ja syöksähtää jo seuraavaan paikkaan puheenvuoronsa
jälkeen. Ensimmäistä kertaa osallistumassa oleva nuori voi arvostaa, että hänen kanssaan pohditaan esiintymistä. Nuoria voi motivoida myös tieto siitä, mikä vaikutus hänen osallistumisellaan oli.
Nuorten voi olla vaikeaa päästä lähtemään kesken koulupäivän puhumaan. Voisiko tilaisuus olla
esimerkiksi ilta-aikaan tai viikonloppuna?
Varaudu, että nuori voi haluta matkakulujen lisäksi myös jonkin muun korvauksen osallistumisesta.

Ei lisätä osallisuuden keskittymää yhdelle, vaan annetaan ääni monille
Jos voit, vältä yhden ja saman nuoren kutsumista. Nuorille, jotka eivät saa kutsuja yleensä, tilaisuus
voi olla käänteentekevä ja kannustaa jatkossakin aktiivisuuteen.

Psst... VIELÄ VIESTEJÄ NUORILTA OSALLISTUMISEEN
Kuinka pitää huolta, että nuori voi osallistua tasavertaisesti?
Ota käyttöön jargonhälytin
Jargonhälytintä varten tarvitset mielellään kaksi nuorta, aikuisen ja äänilähteen. Tilaisuuden alussa kerrotaan,
että käytössä on jargonhälytin. Mikäli puhetta on vaikea ymmärtää tai käytetään sanoja, jotka ovat
monimutkaisia pärähtää jargonhälytin. Silloin puhujan pitää selittää asia selkeämmin. Jargonhälytin
ennaltaehkäisee yleensä vaikeaselkoisuutta.

Älä oleta, että nuori kiinnostuu kaikista tilaisuuksista – sekin on ok
Jos tilaisuutesi ei kiinnosta yleisesti nuoria, on mahdollista, että joudut näkemään paljon vaivaa löytääksesi
juuri samasta asiasta kiinnostuneen nuoren. Voit samaistua asiaan, jos mietit asioita, jotka sinua eivät
kiinnosta tai joista et itse tiedä. Ei se sen kummempaa ole nuorenkaan kohdalla.

Älä oleta, mikä nuorta kiinnostaa
Monesti tilaisuuksiin halutaan esimerkiksi vammainen nuori puhumaan vammaisuudesta, kiusattu nuori
puhumaan kiusaamisesta tai maahanmuuttajanuori kertomaan rasistista. On mahdollista, että nuori
haluaa puhua juurikin näistä asioista.
On kuitenkin tärkeä muistaa, ettei nuori typisty vain yhteen ominaisuuteen tai taustatekijään. Moni nuori on
kyllästynyt edustamaan aina tiettyä asiaa ja on toivonut, että:
• maahanmuuttajanuori voi haluta puhua vaikkapa yrittämisestä tai robotiikasta
• vammainen nuori voi haluta puhua kokemusasiantuntemuksen sijaan vaikkapa kehitysyhteistyöstä
• saamelaisnuori voi haluta puhua kulttuurinsa sijaan esimerkiksi opinnoistaan, ilmastonmuutoksesta tai
runoudesta.
Pyydä tilaisuuteen siis mieluummin nuoria puhumaan asioista, joita heitä kiinnostaa.

Tytöttely, pojittelu tai muu sukupuolittaminen ei ole ok
Puhuttele nuorta nimellä ja sukupuolittamatta.

Tekijät:
Opinkirjo, opinkirjo.fi
Nuorten Suomi, nuortensuomi.fi
ALL-YOUTH STN: allyouthstn.fi

