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Kannustaa ja tukea eri 
yhteisöjä tunnistamaan 
nuorten potentiaali ja 
kehittämään 
toimintaansa nuorten 
toimijuutta ja osalli-
suutta vahvistavaksi

Nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä   
asiantuntijaorganisaatio

Vaikuttaa yhteiskunnan 
rakenteisiin siten, että 
ne tukevat ja 
mahdollistavat nuorten 
osallisuuden ja äänen 
kuulumisen.

Lisätä ja vahvistaa 
nuorten taitoa, tietoa, 
tahtoa sekä 
mahdollisuuksia 
osallistua, toimia ja 
vaikuttaa sekä tehdä 
tulevaisuutta.

NUORI TEKEE, TOIMII JA JOHTAA – AIKUISET TUKEVAT



Vaikuta!-teemapäivä

Vaikuta!-teemapäivä on pelillisiä menetelmiä 
hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena 

on innostaa ja kannustaa nuoria 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen



• Muutaman tunnin mittainen koulussa tai oppilaitoksessa toteutettava vaikuttamisen 
teemapäivä, johon osallistuu koko ikäluokka tai opiskelijaryhmä. 

• Teemapäivää voidaan soveltaa niin alakoulussa, yläkoulussa kuin ammatillisissa 
oppilaitoksissa sekä nuorisotyön eri toimintaympäristöissä, myös etätoteutuksena.

• Päivä sisältää ryhmissä pelattavan Vaikuta!-pelin (seppo.io-oppimisalusta), joka 
koostuu sovittujen aiheiden Tähti-tehtävistä ja Timantti-työpajoista.

• Vaikuta!-teemapäivän järjestelyihin ja toteuttamiseen osallistuu oppilaskunta, 
nuorisovaltuusto, virkamiehiä, päättäjiä sekä muita yhteistyötahoja.

Vaikuta!-teemapäivän konsepti



• kerätä nuorten ajatuksia ja ideoita eri tahojen
kehittämistyöhön ja päätöksenteon tueksi.

• esitellä ja viestiä nuorille käynnissä olevista
hankkeista tai suunnitelmista.

• keskustella ja käsitellä nuorten kanssa yhdessä
ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä.

Vaikuta!-teemapäivässä voidaan mm.



Vaikuta!-teemapäivän rakenne

Yhteinen aloitus (20 min)

• Tervetulotoivotus ja päivän tarkoitus

• Tervehdykset esim. Lapsiasiavaltuutettu ja kunnanjohtaja

• Pelin ohjeet ja päivän säännöt, tarvittaessa ryhmäjako

Vaikuta!-pelin pelaaminen (60-90 min)

• Peliä pelataan seppo.io alustalla noin 3-5 hlön joukkueissa koulun ympäristössä

• Peli sisältää Tähti-tehtäviä ja Timantti-työpajoja, joita tehdään

vapaavalintaisessa järjestyksessä

• Tähti-tehtävät tehdään kännykän kautta, tehtävät tukevat työpajojen sisältöjä

Yhteinen lopetus (20 min)



Esimerkkejä Timantti-työpajoista

• Työpajan aiheen ja sisällön suunnittelee esim. nuorisovaltuusto, kunnan päättäjät, 

järjestöt, hyvinvointialueen kehittäjät

• Työpajat sijaitsee koulun luokissa, peli ohjaa joukkueet paikalle

• Valmiita ideoita eri tarpeisiin, koordinaattori yhdistää aiheet pelin Tähti-tehtäviin



Yhteistyötahot Vaikuta!-teemapäivissä, esim.

NUORISOTYÖ

Nuorisotyölle teemapäivä tarjoaa 

hyvän mahdollisuuden toteuttaa 

esimerkiksi kysely nuorten 

palveluista tai kertoa tulevista 

tapahtumista.

PÄÄTTÄJÄT

Kunnanvaltuutetuilla tai muilla 

päättäjillä on Vaikuta!-

teemapäivässä oma piste, joka 

perustuu nuorten ja päättäjien 

väliseen dialogiin. 

VIRANHALTIJAT

Kunnan tai maakunnan 

viranhaltijoille päivä tarjoaa 

väylän kerätä nuorten 

näkemyksiä ajankohtaisiin 

aiheisiin.

Haastattelu Keuruulta

https://www.youtube.com/watch?v=F_eNZc101cc


• Lapsistrategian taustatyöhön liittyvässä valtioneuvoston 
julkaisussa tutkijat suosittelevat, että kaikissa Suomen 
kouluissa toteutetaan vuosittain Vaikuta! -teemapäivän 
kaltainen fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö, 
jonka kautta nuoret saavat mahdollisuuden itse ideoida, 
kokeilla ja kokea erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
muotoja. 

(Valtioneuvoston julkaisuja 2019:7; Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja 
osallisuuteen kaikille – Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja 
nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksien edistämiseksi, s. 100)

Tutkijat suosittelevat



Vaikuta!-teemapäivän
esimerkki Tampereelta

(avaa linkki)

https://youtu.be/ekFDVNXX8W8


SEURAAVAT VAIKUTA!-TEEMAPÄIVÄN KOULUTUKSET

Perehdytyskoulutukset 
ma 12.12. klo 14-15.30 tai

ti 17.1. klo 14.30-16.00

Järjestämisen organisointikoulutus
ti 31.1. klo 13-16 (osa 1) ja

ke 8.2. klo 13-16 (osa 2)





Koulutuksia voi tilata kaikkialle Suomeen – ei kustannuksia tilaajalle. Myös etäkoulutuksia.

Tarkemmat tiedot www.nuortensuomi.fi/opettajat-oppilaiden-osallisuuden-vahvistajina

OPETTAJAT OPPILAIDEN OSALLISUUDEN VAHVISTAJINA -KOULUTUSTEEMAT

Koulutusteema Laajuus 
(opetus + välitehtävät)

1)  Oppilaiden osallisuuden perusteet  - koko henkilöstölle 2 x 2-3 t = 5-6 ot

2)  Oppilaiden roolin vahvistaminen / Osallistava opettaja 1 8 ot + 4 vt

3)  Opettaja oppilaiden ohjaajana 9 t + 6 t

4)  Vaikuta!-teemapäivän organisointikoulutus 2 t + 2 x 3 t = 8 ot + 3 vt

5)  Osallistava opettaja 2 6 t

http://www.nuortensuomi.fi/opettajat-oppilaiden-osallisuuden-vahvistajina


Ota yhteyttä

laura.saartoala@nuortensuomi.fi

p. 0440 124 609

nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/

eeva-liisa.tilkanen@nuortensuomi.fi

p. 040 5528070

nuortensuomi.fi/oppilaat-toimijoina-koulussa/

mailto:eeva-liisa.Tilkanen@nuortensuomi.fi


Facebook, Instagram, Youtube:

@nuortensuomi

#nuortenääniesiin

#nuortenkyvytesiin

Seuraa somessa



Kiitos!


