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� SuomiAreena rakentuu ajankohtaisista keskusteluista, 
joita järjestävät hyvinkin erilaisista lähtökohdista 
tulevat tahot. Järjestäjinä on ollut yrityksiä, suuria 
etujärjestöjä, pieniä vapaaehtoisjärjestöjä tai näiden 
kaikkien kolmen yhteenliittymiä. Viime kesänä 2010 
keskustelutilaisuuksia organisoi yli 90 yritystä ja 
järjestöä. Osa tilaisuuksista myös televisioidaan, 
mahdollisesti tämä on yksi niistä.

� Joka kesä on myös niitä, jotka ovat ensimmäistä 
kertaa järjestämässä keskustelua tai rakentamassa 
telttapaikkaa Porin kävelykadun Kansalaistorille. 
SuomiAreenan tavoitteena on, että vuosittain 
kolmasosa järjestäjistä olisi ensikertalaisia. Uudet 
ideat, näkökulmat ja ihmiset tuovat säpinää pihoille, 
toreille ja kaduille. (www.mtv3.fi/suomiareena)



� Tänä vuonna järjestetään tilaisuus myös 
nuorten voimin. Aiheena on nuorten 
osallisuus ja vaikuttaminen. 

� Meillä on siis mahtava tilaisuus tehdä 
tunnetuksi nuorten osallisuustoimintaa sekä 
vaikuttaa siellä missä näkyy ja kuuluu. Lisäksi 
saamme tutustua muiden kaupunkien 
malleihin ja oppia sekä ”parastaa”.



� Tapahtuman sisällöntuotanto tapahtui 
kahdessa workshopissa maalis- huhtikuussa. 

� Työpajatyöskentelyyn osallistui nuoria 
Porista, Raumalta ja Oulusta. Kaikki 
osallistujat eivät esiinny itse 
areenatilaisuudessa, osa osallistuu sisällön-
ja tapahtumantuottajina. 

� Suomiareena paneelin jälkeen järjestetään 
megaluokan jatkotilaisuus Porin vanhalla 
puuvillatehtaalla. Tämäkin tilaisuus on 
taatusti nuorten käsialaa.



� Esipaneeli olisi syytä toteuttaa siten, että 
jokaiselta paikkakunnalta tehdään paneeliin 
kysymyksiä erikseen, jotta panelistit eivät 
tiedä kaikkia kysymyksiä etukäteen.

� Esipaneelista ei pidä tehdä liian suurta 
numeroa. Tarkoituksena on vain oikeuttaa 
nuorten panelistien valinta.



Passiivisuuden perintöPassiivisuuden perintöPassiivisuuden perintöPassiivisuuden perintö

“Turpa kiinni, ei mekään saatu vaikuttaa!”

Ympäröivä yhteiskunta ja media 
tukahduttavat  nuorten halun vaikuttaa. Me 
jäämme päätöksenteon ulkopuolelle. 
Tarvitaan Nuorten Puolue



� Juontaja Katja Kannonlahti, MTV3 
uutisankkuri

� Pieni esittelylehtinen yleisölle, joka sisältää 
mm. nuorten suomi-politiikka-suomi –
sanakirjan. Lehtisessä musta ja valkoinen 
puoli äänestystä varten

Paneelin rakenne:Paneelin rakenne:Paneelin rakenne:Paneelin rakenne:
� Kaksi päättävässä asemassa aikuista ja kaksi 
nuorta

� Änkyräpöytä, jossa pj (julkkis) ja kaksi nuorta
� Yleisökysymykset



� Me olemme valmistautuneet kaikkeen, joten 
jaamme kaikille sadetakit.

� Ajatuksena lavastaa beach-tunnelma säästä 
huolimatta .  

� Änkyräpöytä ja sen tausta musta,  myös 
änkyräläiset mustissa.  Varsinainen juontaja 
valkoisissa.



� Paneelikeskustelun yhteydessä  jaetaan lehtisiä, 
joissa on tilaisuuden esittelyn lisäksi myös 
leikkimielinen nuorten politiikka – suomi –
sanakirja

� Sanakirjan tarkoituksena on ilveillä politiikan 
käsitteistöllä, mutta toisaalta myös nostaa 
pinnalle käsitteitä, joiden merkitys saattaa olla 
nuorille epäselvä

� esim. demokratia= muut sanoo, me teemme
� ideologia= valmiiksi pureskeltu, jäykkä 
ajattelumalli, jonka pohjalta poliitikko antaa 
kysymyksiin näennäisen vastauksen 



1. Mainonnan vastuu lapsista ja nuorista

2. Tervettä järkeä lasten urheiluharrastuksiin

3. miksi vain viihteellisyys kiinnostaa

4. mielenterveyspalveluihin rahaa, vai odotellaanko v uutta kouluampumatapausta

5. Opintotuki sidottava indeksiin

6. Seuraavassa Pisassa meillä on vain huonosti osaavia ja huonosti koulussa viihtyviä.

7. Nuorille oma budjetti nuoria koskevissa asioissa

8. Puhdas luonto jälkipolville, vastuullinen kuluttaminen

9. oppilaskunnan edustus opettajankokouksiin ja oikeaa valtaa

10. Lisää yhteiskunnallista sisältöä opetukseen

11. Toisen asteen työharjoittelu kannustavammaksi

12. Nuorisotyöttömyys on Suomen häpeäpilkku

13. Suora demokratia nuoria koskevissa päätöksissä

14. Sujahda uraputkeen pois silmistä ja häiritsemästä

15. Siviilipalvelus ja varusmiespalvelus mielekkäiksi vaihtoehdoiksi

16. Äänestysikäraja 16



Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?
Onko polttopullo tai Onko polttopullo tai Onko polttopullo tai Onko polttopullo tai facebookfacebookfacebookfacebook vaihtoehto?vaihtoehto?vaihtoehto?vaihtoehto?
Nuoret haluavat vaikuttaaNuoret haluavat vaikuttaaNuoret haluavat vaikuttaaNuoret haluavat vaikuttaa
Ohjataanko mielipiteitämme liikaa?Ohjataanko mielipiteitämme liikaa?Ohjataanko mielipiteitämme liikaa?Ohjataanko mielipiteitämme liikaa?
Suomeen tarvitaan nuorten puolue! Suomeen tarvitaan nuorten puolue! Suomeen tarvitaan nuorten puolue! Suomeen tarvitaan nuorten puolue! 
Ovatko nuoret itse uhka itselleen?Ovatko nuoret itse uhka itselleen?Ovatko nuoret itse uhka itselleen?Ovatko nuoret itse uhka itselleen?
Aikuiset pelkäävät nuorten osallistumistaAikuiset pelkäävät nuorten osallistumistaAikuiset pelkäävät nuorten osallistumistaAikuiset pelkäävät nuorten osallistumista

NykytilanneNykytilanneNykytilanneNykytilanne

� Nuorilla on tällä hetkellä mahdollisuus vaikuttaa mm. nuorisovaltuustoissa, poliittisissa 
nuorisojärjestöissä ja  koulun oppilaskunnissa. Vain harvat nuoret kuitenkin osallistuvat 
näihin järjestelmiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Onko Onko Onko Onko tarjotuilla vaikutuskanavilla onnistuttu aktivoimaan nuoriatarjotuilla vaikutuskanavilla onnistuttu aktivoimaan nuoriatarjotuilla vaikutuskanavilla onnistuttu aktivoimaan nuoriatarjotuilla vaikutuskanavilla onnistuttu aktivoimaan nuoria????

� Koulusta puuttuvat kunnolliset vaikuttamisen rakenteet
� Nuori, jolla on palava halu vaikuttaa, joutuu olemaan oppitunneilta väistämättä pois. 

Kouluissa opettajat eivät ymmärrä nuorten vaikuttamistoiminnan merkitystä nuorille. 
� Sama ilmiö näkyy myös muualla. 
Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?Mikä on tällä hetkellä suurin este nuorten vaikuttamiselle?



� Eduskunnassa oli viime vaalikaudella yksi alle 30-vuotias kansanedustaja. 
Nuorisovaltuustoille delegoidaan lähinnä nuorten tapahtumien järjestäminen. 
Todellinen valta puuttuu nuorilta. Ymmärtääkö kuusikymppinen kansanedustaja 
nuorten asioista yhtään mitään?

Puuttuuko politiikasta tällä hetkellä nuorten näkökulma? Jos puuttuu, miksi?Puuttuuko politiikasta tällä hetkellä nuorten näkökulma? Jos puuttuu, miksi?Puuttuuko politiikasta tällä hetkellä nuorten näkökulma? Jos puuttuu, miksi?Puuttuuko politiikasta tällä hetkellä nuorten näkökulma? Jos puuttuu, miksi?

� Nuoret osallistuvat pääasiassa vain yhden asian liikkeiden toimintaan. Nuoret eivät 
koe puoluepolitiikkaa omakseen. 

Onko puoluepolitiikan imago nuorten silmissä pelastettavissa? Onko laajempien Onko puoluepolitiikan imago nuorten silmissä pelastettavissa? Onko laajempien Onko puoluepolitiikan imago nuorten silmissä pelastettavissa? Onko laajempien Onko puoluepolitiikan imago nuorten silmissä pelastettavissa? Onko laajempien 
ideologioiden puute nuorten vaikuttamisen ongelma?ideologioiden puute nuorten vaikuttamisen ongelma?ideologioiden puute nuorten vaikuttamisen ongelma?ideologioiden puute nuorten vaikuttamisen ongelma?

� Järjestötoiminta, taide, nuorisovaltuustot, lähidemokratia, medianäkyvyys, 
yhteiskunnallinen keskustelu, SuomiAreena...

� Onko puoluepolitiikalle todellisia vaihtoehtoja? Voiko puolueiden ulkopuolella Onko puoluepolitiikalle todellisia vaihtoehtoja? Voiko puolueiden ulkopuolella Onko puoluepolitiikalle todellisia vaihtoehtoja? Voiko puolueiden ulkopuolella Onko puoluepolitiikalle todellisia vaihtoehtoja? Voiko puolueiden ulkopuolella 
vaikuttaa?vaikuttaa?vaikuttaa?vaikuttaa?

� Nuoret tyytyvät muiden tekemiin päätöksiin, vaikka olisivat asioista merkittävästi 
eri mieltä. Nuoret eivät halua lähteä kantamaan vastuuta yhteisistä asioista. 
Suorassa demokratiassa jokainen joutuu kantamaan vastuun omasta äänestään.

� Pitäisikö suoraa demokratiaa käyttää enemmän Suomessa?Pitäisikö suoraa demokratiaa käyttää enemmän Suomessa?Pitäisikö suoraa demokratiaa käyttää enemmän Suomessa?Pitäisikö suoraa demokratiaa käyttää enemmän Suomessa?



� Yritykset tukee monenlaisia hankkeita, mutta 
joukossa ei ole nuorten aktivoimiseen liittyviä 
projekteja. 

� Hyötyykö elinkeinoelämä aktiivista nuoristaHyötyykö elinkeinoelämä aktiivista nuoristaHyötyykö elinkeinoelämä aktiivista nuoristaHyötyykö elinkeinoelämä aktiivista nuorista????

� Mitkä on Elinkeinoelämän intressit nuorten Mitkä on Elinkeinoelämän intressit nuorten Mitkä on Elinkeinoelämän intressit nuorten Mitkä on Elinkeinoelämän intressit nuorten 
aktiivisuuden edistämiseksi?aktiivisuuden edistämiseksi?aktiivisuuden edistämiseksi?aktiivisuuden edistämiseksi?

ElinkeinoelämäElinkeinoelämäElinkeinoelämäElinkeinoelämä



� Miten Miten Miten Miten nuoret saataisiin osallistumaan nuoret saataisiin osallistumaan nuoret saataisiin osallistumaan nuoret saataisiin osallistumaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun?yhteiskunnalliseen keskusteluun?yhteiskunnalliseen keskusteluun?yhteiskunnalliseen keskusteluun?

� Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa 
esimerkiksi oppilaskunnan hallituksessa ja 
erilaisissa koulun toimintaan liittyvissä 
ryhmissä. Vaikuttavuus näissä ryhmissä jää 
kuitenkin varsin laihaksi, mistä seuraa 
helposti nuorten passivoituminen.

� Pitäisikö opetussuunnitelman ja Pitäisikö opetussuunnitelman ja Pitäisikö opetussuunnitelman ja Pitäisikö opetussuunnitelman ja 
koulujärjestelmän tukea enemmän nuorten koulujärjestelmän tukea enemmän nuorten koulujärjestelmän tukea enemmän nuorten koulujärjestelmän tukea enemmän nuorten 
aktiivisuutta ja miten?aktiivisuutta ja miten?aktiivisuutta ja miten?aktiivisuutta ja miten?



� Nuorpanelisteina toimivat Taneli Toppari ja Tuomas Alfthan Oulusta

� Aikuispanelisteiksi pääministeri tai oikeusministeri sekä 
elinkeinoelämän edustaja. Toisen aikuispanelistin toivotaan olevan 
nainen, koska molemmat nuorison edustajat ovat miehiä. Piia Noora 
Kauppi Lupautunut

� Lisäksi lavan välittömässä läheisyydessä on musta ”Änkyräpöytä”, 
jossa vastarannankiiskinuoret ottavat kulttuurivaikuttajan kanssa 
ärhäkästi kantaa.  Änkyräpöydän nuoredustajina ovat Lasse Lund ja 
Milla Grönman. Kulttuurivaikuttajaksi on kaavailtu Tuomas Enbuskea
tai jotain nuorisotutkijaa

� Änkyräpöydällä esim äänimerkinantolaite, jolla puututaan 
vaikeselkoiseen puheeseen. 

� ”Hevonpaskabingo yleisölle”



� Ajankohta: 12.7 klo. 21.00Ajankohta: 12.7 klo. 21.00Ajankohta: 12.7 klo. 21.00Ajankohta: 12.7 klo. 21.00----23.00 23.00 23.00 23.00 

� Jatkotilaisuuden vastuuhenkilö Milla Grönman Jatkotilaisuuden vastuuhenkilö Milla Grönman Jatkotilaisuuden vastuuhenkilö Milla Grönman Jatkotilaisuuden vastuuhenkilö Milla Grönman 

� Tähtiseinällä kuvaus sisään tullessa.

� Kaikkien kävijöiden kädenjälki näkyviin, esim
vanhaan purjeeseen

� Pukukoodiin vain, että vaatteiden tulee olla 
siistit (kyseessä cocktailtilaisuus)



� Kuvaaminen sisään tullessa ja tulijoiden kädenjälki
� Alkupuhe (esim. pieni kooste paneelista, mitä keskusteltiin, 
mistä tässä oikein on kyse? lyhyt video?) ja malja (ovella 
jaettaisiin lasit) max. 15 min.

� Alkuun joku esitys nuorilta 5 min.  (Innalta ja Annalta tanssia)
� Ruokailua (musiikkia smalltalkin ja ruokailemisen taustalle mm. 
Millan bändi, Venla ja Laura sähkökanteleita, ) 30 min. 

� Speed dating:  n. 5 minuuttia kerrallaan, väliin aina videoinsertti
(kolme kpl. Emmi vastaa videoista) josta keskustelunaihe, 
jonkinlainen tapa jakaa ihmiset, esim.     sisustuksen värin 
mukainen tunnus johonkin vaatteeseen (kolme erilaista), vaikka 
tarra, eikä saa mennä puhumaan ihmiselle jolla on samanvärinen 
tunnus (hohtotikut?). Tähän kuluisi n. 20-30 min. 

� Esitys 10 min. 
� ''open mic'' 10 min. 
� Lopetus muutama minuutti (kiitokset järjestyksessä avustaville, 
sponsoreille, vieraille)



� Juontajapari/kolmikko juontamaan ja vetämään jatkotilaisuutta (ehkä 
mikrofonit ja muuta) ehdokkaita: Emmi, Venla (Milla auttava tunnelman  
keventäjä)

� Sponsoreilta jonkilaisia lahjoja, ''goodie bageja'', flyereita nuorten 
vaikuttamisesta

� Väleihin äänimerkin mukaisia hassuttelujuttuja (vierustoverin nenän 
koskeminen, pää-olkapää-peppu-polvet-varpaat, Tuomakselta jotain 
muskarileikkiä?) 

� Vetävien aikuisten kukitus, kiitoskirjeet, diplomi?
� Järjestävien nuorten tunnusmerkki, jonkinlainen pinssi ehkä?
� Nuorten poliittisten vaikuttajaryhmien edustajien kanssa voisi jutella 
ruokailun aikana, heillä voisi olla joku tunnus? Juontajilta ja järjestäviltä 
nuorilta saisi myös vapaasti kysellä eri asioista. 

� Kamerastreamaus voi olla ahdistava ajatus ja syödä tilaisuuden rentoa, 
keveää ilmapiiriä (ihmisten kamerakammo). Jonkinlaista koostetta 
tilaisuudesta sen sijaan? Saako kahdensadan ihmisen speed-datingista
mitään irti ulkopuolelta? Luottamuksellinen ilmapiiri, voi olla ihan 
rennosti ja rauhassa. 



� Vastuuhenkilö Lasse Lund, Jussi To auttaa

� Tilaisuuteen voidaan kutsua 220-240 
henkilöä

� Kutsu on aikuisille avec?

� Nuoria ja aikuisia

� Oulusta 60

� Porista ja Raumalta 60

� Lukiolaisia 60-70

� Aikuisia 60



� Opetustoimet: Pori , Rauma, Oulu

� Laanilan koulun henkilökuntaa

� Nuorisoasiankeskus,  Oulu

� Opetushallitus

� OAJ

� Opetusministeriö

� Porin koulujen oppilaskuntien ohjaavat 
opettajat

� Osaavakuntien edustajia



� Oppilaskuntien hallituksen puheenjohtajisto (pj+sihteeri) 
Yläkoulut: Itä-Pori, Lyseo, PSYL, Länsi-Pori, BSS, Meri-Pori, 
Kristillinen koulu, Noormarkku, Kaarisilta,Kuninkaanhaka. Lukiot: 
BSS, Lyseo, PSYL, Länsi-Pori, Meri-Pori.

� Porin kaupungin koulutuslautakunta
� Kaupunginjohtaja
� Kaupungin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat
� Nuorisovaltuusto
� Nuorisovaltuustojen liitto (n. 20 kpl): oma valinta: Jere Räsänen, 
Tino Svart, Jussi Seppä-Lassila, Marjo-Reetta Kaul, Nina 
Peltonen, Eeva Vissel… (Edustajisto??)

� Satakunnan poliittisten järjestöjen piirien puheenjohtajisto
� Historian ja yhteiskuntaopin opettajia (ainakin Pasi Savolainen)
� Porin Lyseon politiikkakerhon jäsenet
� Satakuntalaisia kansanedustajia
� Tapio Furuholm



� Rauman nuorisovaltuusto
� Rauman opetustoimi
� Maritta Järvinen 
� Tuija Brax
� Klaus Unkuri
� Matias Marttinen
� Noora-Stiina Kekki
� Anni Sinnemäki
� Timo Soini
� Päivi Räsänen
� Alexander Stubb
� Lapsiasiainvaltuutettu
� Jaana Simula
� Alueparlamentin puheenjohtaja
� Teiniliiton entisiä aktiiveja
� Vuoden pakolaisnainen
� Palaface
� Jukka Takalo
� Raumanmeren, Uotilan, ja Lyseon- Koulun yhteiskuntaopin opettajat
� Kari Paakkunainen



� Tiedotetaan yhdessä kaikkia kolmea tapahtumaa: 
Lukiolaisten liitto, Porin koulutoimen tilaisuus, 
Passivisuuden perintö

� Tiedotusryhmä kokoontuu Tomi Alakosken 
kutsumana Tat:iin kevään aikana ammattilaisten 
kanssa terävöittämään tapahtuman tiedotusta

� Kutsut lähetettävä pikimmiten, kutsutekstit on 
valmiina (Jussi Tervonen)

� Inkeri hoitaa kutsukorttien layoutin hommaan 
lupautuneen ysiluokkalaisen kanssa

� Nuoret kirjoittavat kannanottoja paikallislehtiin ja 
pidetään aihetta yllä



� Jussi Tee hoitaa tiedotuksen
� Oulusta voi lähteä 60 nuorta
� Bussi lähtee maanantaina 11.7 ja paluu 
keskiviikkona 13.7

� Noin 15-vuotiaita ja siitä ylöspäin
� Valvojina Mika Nieminen ja Pasi Laukka
� Majoitus Kulttuuritalo Anniksella. Patjamajoitus ja 
aamiainen

� Nuoret värväävät itse osallistujia bussiin
� Mahdollinen pysähdys Oulaisissa, josta otetaan 
paikallisia alkuasukkaita ja poppamies Leppärvi



� Oululaisia ja porilaisia kevyen musiikin 
orkestereita Anniksella 11.7 ma

� Esiintyvät taiteilija varusteineen kulkevat 
osallisuusbussissa

� Tuomaksen hommia



� Kutsutaan porilaiset ja raumalaiset Ouluun

� Suunnitellaan tulevaa yhteistyötä ja lujitetaan 
jo olemassaolevaa

� fiilistellään mennyttä kesää

� Tutustutaan Oneen ja oululaiseen 
osallisuuteen


