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SEY Suomen eläinsuojelu 

• Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja 
eläinsuojelun asiantuntija

• Perustettu v. 1901

• N. 40 jäsenyhdistystä ympäri Suomen, n. 
1000 vapaaehtoista

• 75 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa

• SEYn toimistolla tällä hetkellä 13 
palkallista työntekijää



SEYn nuorisotoiminta

• Kouluvierailut
• Eläinten viikon koulumateriaali, joka 

saavuttaa 120-150 000 lasta vuosittain
• Eläintaito.fi
• Nuorten vaikuttajalista, n. 2000 nuorta
• Discord-ryhmä, n. 250 nuorta
• Nuoret eläinsuojelulähettiläät 

(Instagramissa @sey_nuoret ja TikTokissa
@seynuoret)



Haasteita SEYn toiminnassa nuorten 
näkökulmasta
• Alaikäisille ei ole tarjolla riittävästi 

vapaaehtoistehtäviä

• Nuoret eivät löydä yhdistysten aktiiveiksi 
(ja samaan aikaan yhdistyksillä on pulaa 
aktiiveista)

• Yhdistyksillä ei välttämättä ole nuoria 
kiinnostavia tehtäviä

• Nuoria on liian vähän SEYn
jäsenyhdistysten hallituksissa ja SEYn
liittovaltuustossa

• Kaikilla paikkakunnilla ei ole 
eläinsuojeluyhdistystä



Hakemisen taustaa

• Erasmus+ oli minulle jonkin 
verran tuttu ennestään, mutta 
tämä oli meille ensimmäinen 
hakukerta

• Päätimme avustuksen 
hakemisesta alle 3 viikkoa 
ennen deadlinea – en 
suosittele muille näin tiukkaa 
aikataulua!







Nuorten palautetta 
suunnitteluprosessista

• Tää prosessi ollut tähän saakka tosi siistiä ja iha sika motivoivaa, kun 
tietää että pääsee vaikuttamaan.

• Tosi mukava kokemus. Ei tuntunut, että homma olis "pelkästään aikuisille" 
tai aikuisia varten, vaan aidosti tuntui nuorten hommilta.

• Tää suunnitteluprosessi oli kyl tosi mielenkiintonen ja oli ihanaa et tuntu 
heti alusta alkaen siltä et oikeesti ollaan tekemässä jotain konkreettista.

• Oli kiva kun kaikkien mielipiteitä kuunneltiin.
• Aivan mahtavaa, että tällainen mahdollisuus annetaan nuorille! Todella 

konkreettista tapahtumanjärjestystä luvassa ja tuntuu siltä, että pääsee 
tosissaan vaikuttamaan asioihin.

Hankkeen johtoryhmässä on mukana 11 nuorta, iältään 14-19-vuotiaita



Nuoret mukaan! - Nuorten vapaaehtoistyö-
ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen 
eläinsuojelukentällä

• 1) Lisätään SEYn päättäjien ja nuorten välistä 
keskustelua ja tuodaan päättäjille esiin, mitä 
toiveita nuorilla on.

• 2) Tehdään nuorten osallistamisen ja 
vapaaehtoistoiminnan kokeiluita SEYn
jäsenyhdistyksissä.

• 3) Tuotetaan nuorille eläinsuojelutoiminnan 
opas, jonka kautta nuoret saavat perustietoa 
eläinsuojelusta, vapaaehtoistyöstä sekä 
vinkkejä ja kannustusta vaikuttamiseen 
eläinten puolesta.

Nuorten Akatemia on mukana hankkeessa 
kumppanina.



Toiminta hankkeen aikana

• Nuorten johtoryhmän tapaamiset livenä yht. 5 
kertaa + etänä näiden välissä

• Nuoret itse keräävät ajatuksia muilta nuorilta 
esim. haastatteluilla ja kyselyllä

• Paikalliset työpajat ja nuorten vapaaehtoistyön 
kokeilut viidellä eri paikkakunnalla, SEYn
jäsenyhdistykset mukana

• Nuorten johtoryhmän osallistuminen SEY-
viikonloppuun

• Nuorten eläinsuojelutoiminnan oppaan 
kokoaminen

• Markkinointikampanja
• Loppuseminaari



Ohjelmatoimen 
tavoitteet

• ”Rohkaistaan kaikenlaisista taustoista tulevia nuoria 
tunnistamaan heidän ympärillään olevia 
vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan nuorten 
mahdollisuuksia omannäköiseen yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen yhdessä toisten kanssa.”

• ”Lisätään nuorten tietoisuutta eurooppalaisista 
yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista ja 
myötävaikutetaan Euroopan yhdentymisprosessiin 
muun muassa osallistumalla yhden tai useamman EU:n 
nuorisotavoitteen saavuttamiseen”

• ”Kehitetään nuorten digitaitoja ja medialukutaitoa, 
erityisesti kriittistä ajattelua”

• ”Edistetään nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua 
päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.”



Mahdollisia 
haasteita

• Miten sitouttaa 
yhdistystoimijat mukaan 
hankkeen tavoitteisiin?

• Johtoryhmän nuorten 
muuttuvat elämäntilanteet?

• Saako tapahtumiin riittävästi 
osallistujia? (Miten budjetoida 
hanke, kun lopullinen rahoitus 
riippuu osallistujamäärästä?)



Oppeja hakuprosessista

• Nuorille pitää antaa tilaa osallistua 
suunnitteluun heille luontevalla tavalla

• Kun nuoret ovat mukana suunnittelussa, 
sitoutuminen projektiin paranee

• Suunnitteluprosessiin kannattaa varata 
vähintään kuukausi, jos mukana on 
nuorten ryhmä + mahdollisia 
yhteistyökumppaneita

• Itse koin luontevaksi aloittaa suunnittelun 
budjetista, aikajanasta ja 
tapahtumista/tapaamisista, hakemusteksti 
vasta viimeisenä



Vinkkejä nuorten 
osallistamiseen

• Tutustu nuoriin ja kysy, mikä heitä innostaa ja 
kiinnostaa (livenä tai esim. Discordissa)

• Kerää ”reserviin” joukko vaikuttamisesta 
kiinnostuneita nuoria, joista voit löytää osallistujia 
eri toimintoihin

• Tarjoa monenlaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa 
(kyselyt, työpajat, vaikuttajaryhmät)

• Informoi nuoria riittävästi osallistumisen 
käytännöistä madaltaa kynnystä

• Kerro selkeästi, mitä vaikutuksia osallistumisella voi 
saada aikaan

• Tarjoa riittävästi tietoa osallistumisen tueksi – myös 
”aikuisten asioista”, kuten budjetista



Kiitos!

Sohvi Silius
sohvi.silius@sey.fi

050 386 6893


