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Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 
on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja 
vaikuttajajärjestö. Olemme poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, 
ja jäseninämme on yli 140 valtakunnallista 
nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo. Haluamme, että 
nuorilla on kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada 
tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin 
laajemminkin yhteiskunnassa. Tämän vuoksi koordinoimme nuorten 
Politiikkaviikkoa sekä Nuorisovaaleja. 



Viidettä kertaa järjestettävä Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen teemaviikko nuorille (lähtökohtaisesti yli 13-vuotiaille). 

● Järjestetään viikolla 44 eli 31.10.–4.11. Ilmoittautuminen on jo 
käynnissä. 

● Mukaan voi lähteä mikä tahansa nuorten ryhmä – luokka, opiskelijakunta, 
nuorisovaltuusto, partiolippukunta tai harrastusryhmä. Pääpaino on 
kuitenkin yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Erityisesti 
tavoittelemme tänä vuonna ammatillisia oppilaitoksia. 

● Tavoitteena on oppia vaikuttamisen tapoja lähiympäristössä kuin 
laajemminkin maailmassa ja tutustua politiikkaan.

● Tarjoamme Politiikkaviikkoon osallistuville oppilaitoksille ja nuorten 
ryhmille laadukkaat opetusmateriaalit, joiden avulla voi käsitellä 
vuoden 2022 teemoja esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.

● Vuonna 2022 Politiikkaviikon teemana on miten politiikalla voidaan 
ratkoa kriisejä ja viheliäisiä ongelmia yhdessä eri mielipiteistä ja 
ideologioista huolimatta. Teeman avulla pureudutaan ajankohtaiseen 
aikaan, jossa kriisit tulevat iholle ja epävarmuutta on paljon ilmassa. 

Politiikkaviikko



Nuorisovaalit on valtakunnallinen äänestystapahtuma peruskouluissa, 
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

● Nuorisovaaleissa nuoret tutustuvat vaaleihin, puolueisiin ja 
ehdokkaisiin sekä saavat konkreettisen kokemuksen 
äänestämisestä. Tämä edistää nuorten äänestysaktiivisuutta 
pitkällä aikavälillä. 

● Nuorisovaalit järjestetään valtakunnallisten vaalien yhteydessä, 
seuraavaksi siis eduskuntavaaleissa 2023. Vaaleissa 
äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissakin 
vaaleissa.

● Vuonna 2019 mukana 877 perus- ja toisen asteen oppilaitosta 
kahdessatoista vaalipiirissä. Ääniä annettiin yhteensä 62 935, 
joista hylättyjä oli 3628. Nuorisovaalien tavoite on tukea nuorten 
äänestysaktiivisuutta ja tutustua vaaleihin toiminnallisen 
oppimisen keinoin.

● Osittain myös Nuorisovaaleja varten rakennetaan Nuorten 
vaalikone, joka kokoaa yhteen nuoria koskettavia kysymyksiä ja 
teemoja. 

Nuorisovaalit



Allianssin Demokratiauutisia on uutiskirje, joka on  suunniteltu 
erityisesti peruskoulujen ja toisen asteen opettajille, sekä 
oppilaitosten nuorisotyöntekijöille.

● Uutiskirje tarjoaa kootusti tietoa nuorille suunnatuista 
demokratiakasvatuksen työkaluista, kuten Nuorisovaaleista, 
Nuorten vaalikoneesta ja Politiikkaviikosta. 

● Uutiskirjeeseen voidaan ottaa myös yhteistyökumppanien 
demokratiakasvatukseen liittyviä sisältöjä. 

● Uutiskirje ilmestyy tarpeen mukaan noin 5-10 kertaa 
vuodessa.

Uutiskirjeen voi tilata tästä linkistä.

Uusi Allianssin Demokratiauutisia -uutiskirje! 



@allianssiry

Iida Laurila
nuorten osallisuuden asiantuntija 
iida.laurila@nuorisoala.fi
044 7870 880

Ollaan yhteydessä!


