NAVI:n
nuorteniltamateriaali

ALUKSI

SISÄLTÖ:
Raamis (60 min)
Kilpailu (45 min)
Vaalitietovisa (15 min)
Keskustelumateriaali (60 min)
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Lisätietoja & NAVI:n muut vaalimateriaalit:
www.naviryhma.fi
Kansi Kirkon kuvapankki/Suvi Sievilä
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RAAMIS

– Minun paikkani
seurakunnassa

Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Tähän nuorteniltamateriaaliin on koottu aktiviteetteja seurakuntavaalien käsittelemiseksi seurakunnan nuortenillassa.
Työntekijänä voit valikoida aktiviteeteista
mieleisesi ja toteuttaa ne juuri sillä tavoin
kuin haluat. Materiaalissa on tietovisa, jonka lainasimme rippikoulumateriaalistamme. Jos suunnittelet rippikouluopetusta,
käy tsekkaamassa myös se! Rippikoulumateriaalin löydät NAVI:n nettisivuilta.

RAAMIS

RAAMISMATERIAALI LÄHESTYY seurakunnassa vaikuttamista siitä näkökulmasta, että seurakunta on Kristuksen
ruumis (1. Kor. 12:12). Kaikilla ruumiin
jäsenillä on omat tehtävänsä, ja niin
myös seurakunnassa jokaisella on oma
tärkeä ja aktiivinen rooli. Osalle luonteva paikka voi olla hakeutua luottamustehtäviin, toisille taas oma rooli voi
olla esimerkiksi kampanjan tekeminen ja luottamushenkilöiden tukeminen. Nuorten vaikuttajaryhmien kautta
voi päästä vaikuttamaan seurakunnan
päätöksentekoon. Lisäksi toiminnan
ideoiminen ja toteuttaminen on tärkeä
tapa vaikuttaa seurakunnassa.

1. TOIMINNALLINEN TEHTÄVÄ. Kokeillaan,
mitä tapahtuu, jos kaikki ruumiinosat eivät
ole käytössä. Nuoret tekevät tehtäviä (palapelin kokoaminen, tornin rakentaminen
palikoista, paikasta toiseen siirtyminen)
esim. silmät sidottuna, korvatulpat korvissa, ilman puhetta, kädet sidottuna selän
taakse tai yhdellä jalalla hyppien.

rakunnassa on, mitä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan? Myös
nuori voi olla vapaaehtoinen diakoniatyön
tehtävissä, soittaa messubändissä tai lukea jumalanpalveluksessa esirukouksen.
• Millaisia tehtäviä esim. kädet, jalat,
suu, korvat, silmät, aivot tai vatsa voisivat
symboloida seurakunnassa?

2. LUETAAN 1. Kor. 12:12-21.

4. ASETTUKAA ikään kuin ruumiin muotoon niin, että jokainen voi mennä sellaiseen kohtaan ruumista, joka tuntuu itselle
luontevalta tehtävältä. (Esim. suu – sanavalmis tai paljon mielipiteitä, kädet – konkreettinen toteuttaja) Halukkaat voivat kertoa, minkä ruumiinosan valitsivat ja miksi.

3. KESKUSTELUA PIENRYHMISSÄ. Nuoret
voi tässä kohtaa jakaa 4-5 hengen keskusteluryhmiin. Illan vetäjä voi välissä koota
ryhmien ajatuksia yhteisesti.
• Miksi Paavali vertaa seurakuntaa ruumiiseen? Paavali sanoo, että seurakuntaruumiin jäsenillä on eri tehtäviä. Millaisia
tehtäviä meidän seurakunnassa on?
• Oleellista on hahmottaa, että on muitakin tehtäviä kuin vain työpaikkoja ja myös
muualla kuin nuortentoiminnassa. Vetäjä voi auttaa esimerkiksi kysymällä, mitä
kaikkia tehtäviä seurakunnan toiminnassa on nuorille, mitä erilaisia työaloja seu-

ON TÄRKEÄÄ, että erilaiset seurakuntalaiset (esim. eri ikäryhmät) ovat edustettuina
kirkkovaltuustossa/seurakuntaneuvostossa, sillä muuten koko
ruumiin tarpeet eivät välttämättä tule
kuulluksi.
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6. KESKUSTELUA:
• Miten seurakunnassa voisi tuoda
enemmän erilaisten ihmisten ajatuksia ja
vahvuuksia esille?
• Mitä annettavaa nuorilla olisi luottamushenkilönä? Mitä varten seurakunta
tarvitsee nuoria luottamushenkilöitä?
• Mitä annettavaa nuorten vaikuttajaryhmillä on seurakunnan toimintaan?
Vaikuttaisinko mieluummin vaikuttajaryhmän kautta vai muuna luottamushenkilönä?
• Mitä meidän seurakunta tarvitsee
nyt? Onko seurakunnassa ajankohtaisia
nuorille tärkeitä aiheita tai onko yleisiä
ajatuksia siitä, millainen seurakunnan pitäisi olla?
• Mikä voisi olla minun tehtäväni seurakuntavaikuttamisessa?
• Valtuusto vai vaikuttajaryhmä? Mitä
asioita haluaisin ajaa? Tai haluaisinko
mieluummin auttaa muita nuoria toimimaan vaikuttajaryhmässä/pääsemään
valtuustoon?

5. VETÄJÄ VOI TODETA, että monet erilaiset
ihmiset ovat tarpeen seurakunnan tehtävissä ja luottamustoimissa. Tarvitaan
esim. korvan kykyä kuunnella seurakuntalaisten tarpeita, suun kykyä sanoittaa
ja ajaa niitä sekä aivojen kykyä suunnitella ja harkita. Näitä voidaan myös miettiä
yhdessä!
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KILPAILU

KILPAILUN TARKOITUKSENA ON tuottaa
ideoita siitä, mitä omassa seurakunnassa voisi tehdä ja innostaa viemään
ideoita eteenpäin. Parhaimmillaan
tämä toimii, jos nuorteniltaan kutsuu
jonkun seurakunnan (nuoren) luottamushenkilön, joka voisi viedä ideoita
suoraan eteenpäin valtuustoon. Asioita voi edistää myös nuorten vaikuttajaryhmän kautta.

1. JAKAUTUKAA 3-5 HENGEN RYHMIIN.
Jokaisen ryhmän tehtävä on keksiä yksi
mahdollisimman hyvä ja tärkeä idea siitä, mitä seurakunnassa pitäisi tehdä. Idean on hyvä olla niin iso asia, että nuorisotyönohjaaja ei voi päättää siitä itse. Idean
pitää olla taloudellisesti mahdollinen ja
ryhmän pitää perustella, miksi se on tärkeä ja mitä hyötyä siitä on.
2. RYHMÄT ESITTELEVÄT ja perustelevat
ideansa.

- Mitä uutta
minun seurakunnassani
voisi tehdä?

Kirkon kuvapankki/Suvi Sievilä

KILPAILU

3. MUUT RYHMÄT ANTAVAT ESITYKSEN
JÄLKEEN PISTEITÄ eri kriteerien mukaan
• Onko idea innostava?
Haluatteko, että se toteutetaan?
• Onko idea hyvin perusteltu?
• Onko idea realistinen?
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KILPAILU

4. JOKAISEN RYHMÄN SAAMAT PISTEET lasketaan yhteen. Eniten pisteitä
saanut voittaa palkinnon. Kaikkien ideat viedään kuitenkin eteenpäin nuorten
vaikuttajaryhmään tai suoraan luottamushenkilöille.

6. ON TÄRKEÄ KERTOA myöhemmin siitä, millaisen vastaanoton ideat saivat
valtuuston kokouksessa ja miten niitä
on lähdetty toteuttamaan! Sama pätee
myös, jos asioita viedään eteenpäin nuorten vaikuttajaryhmän kautta!

5. KESKUSTELLAAN SIITÄ, miten voisi itse
edistää tällaisia ideoita, jos olisi luottamushenkilö. Kannattaisiko lähteä ehdolle
tai ketä haluaisi innostaa lähtemään ehdolle? Keskustelua voi käydä myös siitä,
miten asioita edistäisi osana nuorten vaikuttajaryhmää.

”Kaikkien ideat viedään kuitenkin eteenpäin
nuorten vaikuttajaryhmään tai
suoraan luottamushenkilöille.”
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VAALITIETOVISA

VAALITIETOVISA
OIKEITA VAIHTOEHTOJA voi olla useampi kuin yksi.
Oikeat vastaukset on merkitty rastilla.

4. Kuka saa äänestää seurakuntavaaleissa?
A. 12-vuotias seurakunnan jäsen
B. 15-vuotta täyttänyt konfirmoitu nuori
C. 16 vuotta täyttänyt seurakunnan
jäsen (x)
D. 18-vuotta täyttänyt suomen
kansalainen

1. Leirikeskuksen nettiyhteydet
toimivat huonosti. Haluatte saada
leirikeskukseen hyvät langattomat
nettiyhteydet. Kehen otatte yhteyttä
asian edistämiseksi?
A. nuorisotyönohjaaja
B. leirikeskuksen isäntä
C. seurakuntaneuvoston jäsen
eli luottamushenkilö
D. kirkkoherra
(kaikki vaihtoehdot ovat oikein, kaikkien
kautta voi lähteä edistämään asiaa)

5. Seurakunnan asioista päättävät
vaaleilla valitut luottamushenkilöt
(seurakuntaneuvosto + yhteinen
kirkkovaltuusto / kirkkovaltuusto).
Mistä luottamushenkilöt siis
käytännössä päättävät?
A. Käytetäänkö seurakunnassa
pelkästään alkoholitonta
ehtoollisviiniä (x)
B. Kuinka paljon käytetään rahaa
jumalanpalveluksiin, kuinka paljon
nuorisotyöhön (x)
C. Koulun uskontotuntien sisällöstä
D. Ketkä pääsevät riparille isoseksi

2. Milloin on seuraavat seurakuntavaalit?
A. 2022 (x)
B. 2023
C. 2024
D. 2025
3. Mistä seurakuntavaaleissa
äänestetään?
A. valitaan seuraava piispa
B. valitaan seuraava paavi
C. valitaan seurakunnan kanttori
D. valitaan seurakunnan luottamushenkilöt (x)
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6. Missä voit äänestää?
A. Kirkkoherran kotona
B. Seurakunnan nuortentiloissa
C. Kauppakeskuksissa
D. Kirkossa
Kaikki em. periaatteessa mahdollisia.
Usein vaalipaikkoja on ainakin kirkossa ja
seurakuntatiloissa. Äänestys voidaan
järjestää missä paikassa tahansa,
jonka vaalilautakunta on päättänyt.
Jos haluat vaikuttaa äänestyspaikkoihin
(olisiko esim. koulusi hyvä paikka),
ole yhteydessä tuttuun työntekijään tai
suoraan seurakuntasi vaalilautakuntaan.

8. Seurakuntien toiminta toteutuu verotulojen avulla. Lapsi-, varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyöhön käytetään verotuloista
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40% (x)
9. Kuinka monta ihmistä mahtuu äänestämään yhtä aikaa äänestyskoppiin?
A. 1 (x)
B. 2
C. 3
D. 4, jos joku on reppuselässä
Teknisesti koppiin mahtuisi yhtä aikaa äänestämään useampikin henkilö, mutta äänestystilanteessa kopissa saa olla vain 1
henkilö. (Poikkeuksen muodostaa vauva/
sylilapsi, joka ei osaa lukea eli ilmoittaa
mitä/ketä toinen henkilö äänestää.)

7. Kuka voi asettua ehdolle
A. Jokainen joka haluaa
B. 18-vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen (x)
C. Vain sellainen henkilö,
jolla aiempaa kokemusta
luottamustoimista
D. 16-vuotta täyttänyt seurakunta-aktiivi

10. Kuka tai mikä käyttää kirkossa
ylintä päätösvaltaa?
A. Paavi
B. Arkkipiispa
C. Isä Nitro
D. Kirkolliskokous (x)
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KESKUSTELUMATERIAALI

KESKUSTELUMATERIAALI
- Muutos
seurakunnassa

Kirkon kuvapankki/Suvi Sievilä

KESKUSTELUMATERIAALI LÄHESTYY seurakunnassa vaikuttamista siitä näkökulmasta, että nuoret saavat pohtia, millainen seurakunnan pitäisi
olla. Keskustelussa voi hyvin tulla
esiin sekä yleisiä asioita että omaan
seurakuntaan selvästi liittyviä kysymyksiä. Kun kuva unelmien seurakunnasta on muodostunut, voidaan
siirtyä pohtimaan, miten seurakunnassa voi vaikuttaa.

1. IDEOINTIA. Jaa nuorille yksi iso paperi
ja/tai muistilappuja, joihin voi piirtää kirkon ja kirjoittaa sen sisälle/ympärille ajatuksia siitä, mitä kaikkea seurakunnan pitäisi olla. Käyttäkää jonkin verran aikaa
ideoiden heittelyyn ja yrittäkää koota niitä mahdollisimman paljon. Ajatukset voivat olla sekä adjektiiveja (esim. rakastava) että konkreettisia ehdotuksia (esim.
messu illalla).
2. ALKAKAA JAOTELLA ESILLE TULLEITA ASIOITA. Kuka voi vaikuttaa siihen,
että seurakunta olisi tällainen ja miten?
Seurakuntalaiset omalla käytöksellään,
vapaaehtoiset, työntekijät, luottamushenkilöt? Entä mikä on nuorten vaikuttajaryhmän rooli? Jos luottamushenkilöt tai vaikuttajaryhmä eivät nouse esille, vetäjän
kannattaa mainita heidät ja kysyä, miten
he voisivat vaikuttaa näihin asioihin.
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KESKUSTELUMATERIAALI
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”Kun kuva unelmien
seurakunnasta
on muodostunut, voidaan
siirtyä pohtimaan,
miten seurakunnassa
voi vaikuttaa.”

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

4. KESKUSTELUA PIENRYHMISSÄ:
• Mitkä olisivat kaikkein tärkeimpiä
asioita, joita haluaisitte ajaa, jos olisitte
luottamushenkilöitä? Laatikaa noin viiden kohdan lista.
• Ajaako noita asioita joku muu? Tarvittaisiinko teitä ajamaan niitä?
• Mitä asioita voisi ajaa osana nuorten
vaikuttajaryhmää?
• Pitäisikö seurakunnan luottamushenkilöinä olla erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä?
Miksi?
• Mihin seurakunta voisi tarvita nuoria
luottamushenkilöitä? Mitä sellaista he
voisivat antaa ja tehdä, mitä muut eivät
voi?
• Tuntuuko ajatus luottamushenkilöksi
hakeutumisesta kiinnostavalta? Tai voisitko kuvitella, että tukisit jonkun toisen
vaalikampanjaa ja auttaisit luottamustehtävän hoitamisessa?

3. ONKO LISÄKSI olemassa asioita, jotka
ovat juuri teidän seurakunnassa ajankohtaisia (esim. nuorisotilan remontti,
leirikeskuksen myynti, nuorisotyönohjaajan palkkaaminen)? Lisätkää ne listaan asioista, joihin luottamushenkilöt
voivat vaikuttaa.
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NAVI:n
nuorteniltamateriaali
Tähän nuorteniltamateriaaliin on koottu aktiviteetteja
seurakuntavaalien käsittelemiseksi
seurakunnan nuortenillassa.
Työntekijänä voit valikoida aktiviteeteista mieleisesi
ja toteuttaa ne juuri sillä tavoin kuin haluat.

Lue lisää: www.naviryhma.fi
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