NUORTEN
ja PÄÄTTÄJIEN
KOHTAAMINEN
KIRKOSSA
Materiaali tapaamisten
toteuttamiseen yhdessä
nuorten kanssa.

“

Vaikuttamistoiminta on tärkeää, koska
monia asia toimii hyvin, mutta aina
voisi toimia paremminkin. Haluan
parantaa omaa ja muidenkin nuorten
mahdollisuuksia elää hyvää elämää.
Emilia Myllylä,
Kalajoen Seurakunta

“

Parasta nuorisotyönohjaajan työssä on
se, että lapset ja nuoret muuttavat kirkkoa
pala kerrallaan. Seurakunta on Jumalan
kuva vain jos seurakunta on ihmisten,
jokaisen pienen ja suuren ihmeen,
Jumalan kuvan, näköinen.
Eppu Rantala, nuorisotyönohjaaja,
Malmin seurakunta

Nuorten halu vaikuttaa seurakun
taansa on valtava mahdollisuus nuo
risotyölle. Osallistuessaan toiminnan
kehittämiseen ja päätöksentekoon,
nuori tekee seurakunnastaan ja sen
toiminnasta itselleen merkityksellis
tä. Samalla nuori saa mahdollisuuden
kantaa vastuuta, ja antaa lahjansa
seurakunnan käyttöön.
Nuorisotyöntekijälle nuorten vaikut
tamisen mahdollistaminen onkin työ
muoto, jolla tuetaan nuorten kasvua
vastuullisuuteen. Luomalla pysyviä
rakenteita vaikuttamiselle, taataan jo
kaiselle nuorelle tilaisuus siihen osal
listumiseen.
Tämä materiaali esittelee tapoja, joilla
seurakunnissa voidaan mahdollistaa
nuorten kuuleminen sekä nuorten ja
päättäjien tapaaminen. Esimerkit on
valittu nuorisotyön monipuolisuutta
ajatellen, jotta materiaali palvelisi eri
laisia seurakuntia ja niiden nuoriso
työntekijöitä.

Voidakseen vaikuttaa, nuoret tarvitsevat apua
seurakunnaltaan. Nuoret tarvitsevat erityisesti
alussa tukea, jotta he voivat kokevat että heidän
toiminnallaan on todellista merkitystä. Nuoriso
työntekijän rooli on toiminnan mahdollistamises
sa ja innostamisessa korvaamaton.
Nuorten ja seurakunnan päättäjien välinen vuo
ropuhelu on tärkeä väline, jolla vaikuttamistoimin
taa voidaan toteuttaa käytännössä. Tapaamalla
päättäjiä, mahdollistetaan suora yhteys nuorten
toiminnan ja päätöksenteon välille.
Suuri motivaattori vaikuttamistoimintaan onkin
nuoren kokema vaikutus omaan elämäänsä. Kun
nuorten tekemä työ näkyy seurakunnassa, muut
tuu toiminta jota he ovat olleet kehittämässä hei
dän silmissään tärkeämmäksi.
Nuorten ja päättäjien välisten tapaamisten tee
mat nousevat seurakunnan ja nuorten elämästä.
Ennen tapaamisen suunnittelun aloittamista, on
kin selvitettävä mitä ovat ne konkreettiset asiat
joita nuoret haluavat muuttaa, ja mitä niistä halu
taan sanoa päättäjille heitä kohdattaessaan.

“

Lasten ja nuorten kokemus kuulluksi
tulemisesta ehkäisee ulkopuolisuuden
tunnetta ja auttaa kantamaan vastuuta
seurakunnassa.
Katri Korolainen, kirkolliskokousedustaja

Vaikuttamisen polku
Aivoriihi teemoista
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Aiheen esittely ja määrittely. Alueen voi rajata vain
esimerkiksi nuorisotyön alueelle, tai miettiä mihin
koko seurakunnassa halutaan vaikuttaa.
Ideointi, joka voidaan toteuttaa monella tapaa.
Tärkeää kuitenkin on, että jokainen saa tuoda omat
näkemyksensä esiin, eikä niitä tässä
vaiheessa rajoiteta.
Teemojen valinta. Teemat voidaan valita suoraan
ehdotetuista aiheista tai niitä voidaan heti
osallistujien kanssa kehittää.
Jatkotyöstö. Osallistujille on hyvä kertoa, milloin nyt
valituista teemoista tullaan keskustelemaan ja miten
niihin vaikuttaminen etenee.

“

Työntekijän rooli nuorten
sparraajina on tärkeä.
Tiina Reinikainen, kirkkoherra,
Pielisensuun seurakunta

Nuorten osallistuminen suunnitteluun ja
päätöksentekoon on tärkeää kaikissa seu
rakunnan osissa. Vaikuttamiseen tulisi olla
mahdollisuus niin hallinnossa, kuin nuo
risotyön päivittäisessä arjessakin.
Pienetkin asiat ovat tärkeitä; mitä ruokaa
syödään nuortenillassa, minkälainen rippi
koulu pidetään tai vaikka milloin nuoriso
työnohjaaja on tavattavissa. Nuoret voivat
itse olla mukana kehittämässä heidän nä
köistään nuorisotyön arkea.
Toisaalta nuorten halu vaikuttaa ei rajaudu
vain suoraan heille suunnattuun toimin
taan. Arvovalinnat, talous ja julkisuuskuva
ovat esimerkkejä tärkeistä aiheita, joista
nuoret yhteisönsä jäseninä ovat kiinnostu
neita.
Nuorten ja päättäjien välisen kohtaamis
ten täytyy olla yhdessä nuorten kanssa
suunniteltuja ja valmisteltuja. Internetistä
löytyvästä lisämateriaalista (ks.takasivu)
löydät esimerkkejä nuorten kanssa teh
dyistä työskentelyistä. Materiaaleja on
käytetty Nuorten tulevaisuusseminaarissa
2019.

Keskustelukahvila
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Tilan järjestäminen keskustelukahvilalle
sopivaksi. Jokaiselle teemalle varataan oma
pöytä ja muistiinpanovälineitä.
Teemojen esittely. Keskustelunaiheet on
hyvä valmistella nuorten kanssa etukäteen,
esimerkiksi verkkotyöskentelynä.
Osallistujat jaetaan yhtä suuriin ryhmiin
ja jokainen ryhmä siirtyy yhteen pöytään.
Kullekin pöydälle valitaan puheenjohtaja,
joka tarvittaessa johtaa keskustelua ja kirjaa
keskustelua.
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Keskustelu käynnistetään sopivalla
kysymyksellä. Papereihin ja lappuihin
kirjoitetaan vapaasti ideoita ja ajatuksia,
jotka jäävät pöytään. Keskustelua käydään
kuuntelemalla ja kommentoimalla siten, että
jokainen saa äänensä kuuluviin.
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Yhdessä pöydässä keskustellaan 1020 minuuttia, jonka jälkeen vaihdetaan
pöytiä. Puheenjohtaja tekee yhteenvedon
seuraavalle ryhmälle, joka lähtee liikkeelle
siitä mihin edellinen ryhmä on jäänyt.
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Lopuksi kaikkien pöytien puheenjohtajat
tekevät keskusteluista yhteenvedon ja
tuloksia tarkastellaan yhteisesti, jolloin
tuloksia voi vielä kommentoida.

Nuorten ja päättäjien tapaamisiin ja nuorten kuu
lemiseen ei ole yhtä oikeaa mallia tai tapaa, mutta
monta hyväksi todettua esimerkkiä on jo olemas
sa. Olennaista on löytää seurakunnalle toimiva
tapa, joka tukee niin työntekijöiden kuin nuorten
elämää.
Päättäjät voidaan kutsua kohtaamaan nuoria esi
merkiksi nuorteniltaan, jolloin tapaamista on voi
tu valmistella edeltävinä viikkoina. Tapaaminen
voidaan myös järjestää täysin omana päivänään,
jolloin nuorten kanssa voidaan valmistautua kes
kusteluihin jopa saman päivän aikana.
Tärkeämpää kuin itse tapaamisen malli, on mitä
sen jälkeen tapahtuu. Keskusteluiden ja työpa
jojen purkaminen nuorten kanssa konkretisoi
heidän tekemäänsä vaikuttamista. Pitämällä jat
kossakin yhteyttä tavattuihin päättäjiin, voidaan
varmistaa nuorten mahdollisuus tulla kuulluksi
tulevaisuuden päätöksissä.

“

Aikuisen on nähtävä vaivaa,
kuultavaa ja kuunneltava, jotta
voi ymmärtää lapsen ja nuoren
ajatuksia.
Sami Ojala, toiminnanjohtaja,
Nuori kirkko ry

Nuoret,
kirkon tulevaisuus
- Tapahtuma
Malmin seurakunta
Klo 12:00 Päivän aloitus nuorten kanssa
Klo 13:00 Kanavat.
Esimerkiksi keskutelukahvilan mallilla
Kirkon medianäkyvyys
Kirkko heikoimman puolella?
Sosiaalinen media seurakunnan kohtaamispaikkana
Musiikki seurakunnassa, hengellisyyttä vai viihdettä?
Kirkko olemisen ja tekemisen paikka?
Rippikoulun tulevaisuus.
Nuorten hengellinen elämä seurakunnassa.
Klo 14:00 Välipala.
Seurakuntaneuvosto ja kutsuvieraat saapuvat.
Klo 14.30 - 16:00 Lopputilaisuus.
Nuoret esittelevät kanavissa käytyä keskustelua.
Tässä kohtaa on tilaa myös seurakuntaneuvoston jäsenten
kysymyksille ja kommenteille teemoihin liittyen.

Nuorten
tulevaisuusseminaari
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2030 on vuosittain järjestet
tävä vaikuttamistapahtuma, joka
kokoaa nuoria Suomenkielisistä
seurakunnista ympäri Suomen
keskustelemaan, ideoimaan ja
vaikuttamaan kirkon ajankohtai
siin aiheisiin. Nuoria kuulemassa
on myös kirkolliskokusedustajia ja
piispa. Viikonloppu koostuu työpa
joista, yhteisestä ohjelmasta sekä
päätöskeskustelusta. Nuoret vie
vät seminaarissa esiin nousseet
aiheet ja kehitys ideansa takaisin
kotiseurakuntiinsa.
nuortentulevaisuusseminaari.fi

Ungdomens kyrkodagar
Ungdomens kyrkodagar (UK), joka
on toiminut yli 50 vuotta vuodesta
1968, on joka vuosi tammikuussa
järjestettävä Porvoon hiippakun
nan nuorten vaikuttamistapahtu
ma. UK kokoaa nuoria keskuste
lemaan heille tärkeistä asioista ja
antaa heille äänen ja mahdollisuu
den vaikuttaa kirkossa. Kokoon
kutsuja on hiippakunnan piispa.
Nuorten etukäteen valmistelemia
esityksiä käsitellään ensin valio
kunnissa ja sen jälkeen täysis
tunnossa. Pöytäkirja lähetetään
tiedoksi ja toimenpiteitä varten
muun muassa seurakuntiin ja hiip
pakuntavaltuustolle.
evl.fi/ungdomenskyrkodagar

Uudenkaupungin
seurakunnan
Nuorten hallitus”NuHa”
NuHan jäsenistössä on kuusi nuorta,
jotka valitaan rippikoulun käyneistä
nuorista. Hallituksen työntekijäedus
tajana ja koollekutsujana toimii seura
kunnan vastaava nuorisotyönohjaaja.
Nuorten hallitus vaikuttaa siihen, mitä
nuorten toiminnassa tapahtuu miet
timällä aiheita, teemoja, tekemistä ja
sisältöä muun muassa nuorteniltoihin
ja –leireihin. Ryhmä ideoi uutta, ajaa
nuorten etuja seurakunnassa sekä on
mukana nuorten viikkotoiminnassa yh
dessä työntekijöiden kanssa. Hallitus
innostaa ja rohkaisee työntekijöiden
kanssa muita nuoria ottamaan vastuu
ta erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä.
Hallituksen kautta nuorten ääni tulee
kuuluvaksi ja näkyväksi seurakunnassa
tehokkaammin ja laadukkaammin.

Helsingin
Haagan seurakunnan
nuorisoparlamentti
Haagan seurakunnassa on perustettu
nuorten parlamentti – ryhmä. Parla
mentin nuoria kuunnellaan, ja he saavat
vaikuttaa yhdessä asioihin sekä kertoa
oman mielipiteensä. Haagan seurakun
nan nuorten parlamenttiin kuuluu seit
semän 16-23-vuotiasta nuorta, joilla on
vapaat kädet vaikuttaa Tönön tapahtu
miin ja hankintoihin. Tönö on Haagan
seurakunnan lasten ja nuorten paikka,
jossa nuoret kokoontuvat muutaman
kerran viikossa, ja jossa parlamentin
kokoukset pidetään. Haagan seura
kunnan nuorten parlamentti on osana
Huopalahden rovastikunnan nuorten
parlamenttia.

Lisämateriaalia ja muita
työskentelymalleja
löydät osoitteesta:
naviryhma.fi/kohtaaminen

“

Helposti ajatellaan vain stereotypisesti,
että “aikuiset ihmiset ajattelee näin
ja nuoret näin”. Nuorten ja päättäjien
tapaamisissa näitä stereotypioita
päästään rikkomaan.
Saara Alamäki,
Joensuun seurakunta

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

