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• Pohdi itseksesi millaisin tavoin itse olet aktiivinen 

kansalainen ja vaikutat siihen millaisessa 

maailmassa elämme.

• Asetu kuvitteelliselle janalle sen mukaan, kuinka 

aktiiviseksi kansalaiseksi koet itsesi
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• Miten aktiivisesta kansalaisuudesta puhutaan?

• Aktiivinen kansalaisuus on muutakin kuin 

äänestämistä

• Nuorisobarometri: vai aktiiviset aktiivisia, miten 

saadaan nuoret osallistumaan ja kokemaan 

osallisuutta yhteiskunnasta ja maailmasta.
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NUORISOBAROMETRI 2018

• Nuoret huolissaan

maailmasta, 

ilmastonmuutoksesta ja 

kestävästä kehityksestä

• Kiinnostus politiikkaa

kohtaan ennätystasolla

• Nuoret kokevat, ettei heillä

ole riittävästi keinoja ja 

kanavia vaikuttaa.

Miten me aikuiset voimme tukea

tässä?

To change the image: Right click. 

Select ‘Format Background’. 

Select ‘Insert picture from File’. 

Select image. Click ‘Insert’.



9

Kuva: Yle Uutisgrafiikka 2018
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Grafiikka: Nuorisobarometri 2018
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Grafiikka: Nuorisobarometri 2018
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• oman mielipiteen ilmaisu ja rakentavat vuorovaikutustaidot muiden

kanssa

• yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidot → lähiympäristö ja muut tasot

• vastuu omassa elämässä tehtävistä valinnoista

• yritteliäisyys

• ihmisoikeudet, talous, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja demokratia
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• Mediakasvatus, vuorovaikutustaidot, demokratiataidot

• Toivon pedagogiikka, positiiviset esimerkit

• Tunteiden huomioiminen

• Ratkaisukeskeisyys

• Nuorten toimijuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet

• Käytännön tekeminen

• Kansalaisjärjestöjen tuki!
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Kuinka puhua vaikeista asioista ja innostaa nuoria aktiiviseen 
toimintaan?
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Alkutapaamiset

• Vierailijoita ja 
vierailuja

Vapaaehtoistyön 
projekti

• 4 temaattista 
vaihtoehtoa

Lopputapaamiset

• Reflektio ja 
osaamisen 
tunnistaminen



Plan International ©

Section title [enter in Footer field from the Insert ribbon]
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Yhteistyötoimijat
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• Hyvinvointipäivä monikulttuurisille 

ikääntyville naisille

• Osallistuminen luonnon monimuotoisuutta 

turvaaviin talkoisiin + some-tempaus

• Sisällöntuotantoprojekti rauhanpaikoista

• Valokuvanäyttelyn järjestäminen + avajaiset

• Nenäpäivä-lipaskeräys

• Lapsen oikeuksien kangaskassityöpaja 

lapsille + kirjaston poistomyynnissä 

avustaminen

• #Run4Refugees-tapahtumaan 

osallistuminen

• Naiserityisen maahanmuuttajatyön 

toiminnassa avustaminen

• Kierrätysmateriaalien tuottaminen Näprä-

talkoissa

• Kyselyn tuotanto ja blogipostaus 

turkistarhauksen etiikasta

• Ystävätoiminta vanhusten kanssa

Section title [enter in Footer field from the Insert ribbon]
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Projekteja
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Omien kehittämissuunnitelmien reflektointi 

vertaisryhmässä.

• Menetelmänä valmennusrinki 20min/ 

kehittämisidea

• Taustalla Theory-U, Otto Schammer
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Mikä meni 
hyvin?
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Mitä voisi 

tehdä toisin?

Organisointi, 

järjestelyt?

Mitä jäin 

kaipaamaan?

Mitä vien 

koulutuksesta 

mukanani?
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• YLE: Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut
jyrkästi. https://yle.fi/uutiset/3-10346864

• Ilmastokasvatuksen polkupyörämalli: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/wp-
content/uploads/sites/13/2018/11/Cantell_-posteri-KT2018.pdf

• ALLYouth-tutkimushanke:. http://www.allyouthstn.fi/pysayttakaa-ilmastonmuutos-
nuoret-ilmastokanteiden-tekijoina/

• Nuorisobarometri 2018: https://tietoanuorista.fi/wp-
content/uploads/2019/03/nuorisobaro2018-infografiikka-nettifinal.pdf

• Nuorisobarometri 2017: https://tietoanuorista.fi/wp-
content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_infografiikka_NETTI.pdf

• Blogi: Nuoret potevat huolta maailmasta, nyt on aika kääntää se aktiiviseksi
kansalaisuudeksi https://www.globaalikasvatus.fi/blogit-ja-artikkelit/blogit/nuoret-
potevat-huolta-maailmasta-nyt-aika-kaantaa-se-aktiiviseksi

http://ylhttps/yle.fi/uutiset/3-10346864
https://events.uta.fi/kt-paivat2018/wp-content/uploads/sites/13/2018/11/Cantell_-posteri-KT2018.pdf
http://www.allyouthstn.fi/pysayttakaa-ilmastonmuutos-nuoret-ilmastokanteiden-tekijoina/
http://www.allyouthstn.fi/pysayttakaa-ilmastonmuutos-nuoret-ilmastokanteiden-tekijoina/
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/03/nuorisobaro2018-infografiikka-nettifinal.pdf
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_infografiikka_NETTI.pdf
https://www.globaalikasvatus.fi/blogit-ja-artikkelit/blogit/nuoret-potevat-huolta-maailmasta-nyt-aika-kaantaa-se-aktiiviseksi


• Taloustutkimus: Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa http://www.k

ansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/

• Tervasmäki, Tuomas 

2018. Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa moderniss

a. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68770

• Theory U: http://www.ottoscharmer.com/theoryu

• Yle Kioski vaalibotti chat-

vaalikone https://vaalibotti.yle.fi/?fbclid=IwAR15fQy2L8LcqSAqHcU

UkY-QVm0Bxl4ZzcN5Z-7OHfUykDij3NjfWELP4OM

• Aktiivisen kansalaisen timantti: http://www.globaalikoulu.net/wp-

content/uploads/2017/01/UUSI_KOTINI_aktiivisen_kansalaisen_tim

antti.pdf
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• Jeesaan - Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen
verkkosivut: http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/

• Jeesaan –hankkeen julkaisut mm. Open opas vaparikurssin 
järjestämiseen: http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/kansalaisareenan-julkaisut/

• Localise-projektin verkkosivut: http://localise.ie/

• Nuorten akatemian Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen
menetelmäopas https://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Action-

vapaaehtoisena-oppimassa-menetelm%C3%A4opas.pdf

• Nuorten akatemian materiaalit projektimaiseen
toimintaan https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/projektimainen-toiminta-2/

• Planin Muuttajat!-hankkeen Demokratiakasvatuksen reittiopas -
julkaisu https://plan.fi/sites/default/files/plan_images/muuttajat-demokratiankasvatuksen-

reittiopas.pdf

http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/
http://www.kansalaisareena.fi/aineistoa/kansalaisareenan-julkaisut/
http://localise.ie/
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Action-vapaaehtoisena-oppimassa-menetelm%C3%A4opas.pdf
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/projektimainen-toiminta-2/
https://plan.fi/sites/default/files/plan_images/muuttajat-demokratiankasvatuksen-reittiopas.pdf
https://plan.fi/sites/default/files/plan_images/muuttajat-demokratiankasvatuksen-reittiopas.pdf
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