
Nuoret	mukana!	-demokratiatapahtuma	
torstaina	26.	lokakuuta	2017,	Säätytalo	(Snellmaninkatu	9-11,	Helsinki)	
	
Tervetuloa	 oikeusministeriön	 Suomi	 100	 -juhlavuoden	 kunniaksi	 järjestämään	
nuorten	 demokratiatapahtumaan!	 Tapahtuman	 tavoitteena	 on	 tuoda	 esiin	
erilaisia	 osallistumisen	 kanavia	 sekä	 järjestää	 kohtaamisia	 nuorten	 ja	
kuntapäättäjien	 välillä.	 Tapahtuman	 ohjelma	 sekä	 työpajojen	 kuvaukset	 ja	
osallistujalistat	ovat	liitteenä.	Alla	vielä	muutamia	ohjeita	tapahtuman	käytännön	
järjestelyihin	liittyen.		
	
Järjestäjien	yhteystiedot	
Projektipäällikkö	 Liisa	 Männistö,	 puh.	 0295150231	 tai	 neuvotteleva	 virkamies	 Niklas	
Wilhelmsson,	puh.	0295150348.		
	
Säätytalolle	saapuminen	
Säätytalon	sisäänkäynnin	yhteydessä	on	turvatarkastus.		Sisään	pääsevät	ainoastaan	tietonsa	
ennakkoon	 ilmoittaneet	 henkilöt	 (koskee	 sekä	 opiskelijoita/oppilaita	 että	 opettajia).	
Tapahtumaan	 osallistuu	 noin	 170	henkeä,	 joten	 varaattehan	 saapumiseen	 riittävästi	 aikaa.	
Osallistujien	henkilöllisyys	varmistetaan	seuraavasti:	

· Ryhmät:	 Opettaja	 ilmoittautuu	 aulavartijalle	 ja	 todistaa	 oman	 henkilöllisyytensä	
kuvallisella	 henkilöllisyystodistuksella,	 sekä	 ilmoittaa	 oman	 ryhmänsä;	 mikäli	
ennakkoon	 ilmoittautuneista	 joku	on	 jäänyt	pois,	hänen/heidän	nimensä	 ilmoitetaan	
vartijalle.	

· Yksittäiset	osallistujat:	 Jokainen	 ilmoittautuu	 aulavartijalle	 (täysi-ikäiset	 todistavat	
henkilöllisyytensä	kuvallisella	henkilöllisyystodistuksella).		

	
Esteetön	sisäänpääsy	Säätytalolle	
Liikuntaesteisten	vieraiden	kulku	Säätytaloon	tapahtuu	Kirkkokadun	puoleisen	portin	kautta	
(pylvään	 summeri	 ”virastomestari”).	 Yhteys	 virastomestariin	 ovien	 avaamiseksi	 p.	 0295	
160516.	
	



Säätytalossa	liikkuminen	
Tapahtumalle	varatut	 tilat	 sijaitsevat	Säätytalon	2.	kerroksessa.	Rakennuksessa	 järjestetään	
samanaikaisesti	 useita	 muita	 tilaisuuksia,	 joten	 liikkumista	 muualla	 kuin	 tapahtumalle	
varatuissa	tiloissa	pyydetään	välttämään.	Ks.	Säätytalon	pohjapiirros	tämän	ohjeen	lopussa.	
	
Vaatesäilytys	ja	WC:t	
Vaatesäilytys	 sijaitsee	 sisääntulokerroksessa.	 Vaatesäilytykseen	 ei	 kannata	 jättää	
arvoesineitä,	 kuten	 kännyköitä	 tai	 lompakoita.	 Säätytalo	 ja	 oikeusministeriö	 eivät	 vastaa	
vaatesäilytykseen	 jätetyistä	 tavaroista.	 WC-tilat	 sijaitsevat	 Säätytalon	 pohjakerroksessa	
(sisääntulokerroksesta	yksi	kerros	alaspäin).		
	
Työpajat	
Opiskelijat/oppilaat	 on	 jaettu	 työpajoihin	 siten,	 että	 jokainen	 osallistuu	 iltapäivän	 aikana	
kahteen	 eri	 työpajaan.	Osassa	 työpajoja	 osallistujamäärä	 on	 tilojen	 vuoksi	 rajoitettu,	mutta	
osallistujat	 on	 pyritty	 jakamaan	 työpajoihin	 heidän	 toiveidensa	mukaisesti.	 Opettajat	 eivät	
osallistu	työpajatyöskentelyyn	ja	he	voivat	halutessaan	kiertää	seuraamassa	eri	työpajoja.		
	
Tapahtuman	kieli	
Tilaisuus	 järjestetään	 ensisijaisesti	 suomen	 kielellä,	 mutta	 puheenvuoroja	 on	 mahdollista	
esittää	myös	ruotsiksi.		
	
Tarjoilut	
Tapahtuman	 aikana	 osallistujille	 on	 tarjolla	 virvoitusjuomia,	 hedelmiä	 ja	 muuta	 kevyttä	
välipalaa.	Omia	eväitä	voi	halutessaan	nauttia	taukojen	aikana.		
	
Kännykkä-	ja	älylaite-etiketti	
Kännykät	 ja	muut	älylaitteet	eivät	ole	esillä	tapahtuman	aikana,	ellei	toisin	ohjeisteta.	Suora	
verkkolähetys	 ja	muu	 vastaava	 lähettäminen	 (Periscope	 tms.)	 tapahtumasta	 ilman	muiden	
osallistujien	ja	tapahtuman	järjestäjien	lupaa	on	ehdottomasti	kielletty.	Kuvaamiseen	on	aina	
pyydettävä	 asianomaisten	 lupa.	 Opettaja	 voi	 häiriötilanteissa	 pyytää	 omaa	 oppilastaan	
luovuttamaan	kännykän/älylaitteen	tapahtuman	ajaksi.	Opettajat	tai	tapahtuman	järjestäjät	ja	
fasilitoijat	voivat	puuttua	epäasialliseen	kännykän	käyttöön	tapahtuman	aikana.		
	
Taustatietoa	tapahtumasta	
Nuoret	 mukana!	 -tapahtuma	 on	 osa	 oikeusministeriön	 koordinoimaa	 Suomi	 100	 –	
Suomalaisen	 demokratian	 tulevaisuuskeskustelut	 -hanketta,	 jonka	 päätavoitteena	 on	 osana	
Suomi	100	 -juhlavuotta	 tuoda	esiin	dialogisuutta	 toimivan	demokratian	perusedellytyksenä	
sekä	 löytää	 uusia	 tapoja	 rakentavalle	 yhteiskunnalliselle	 keskustelulle.	 Tapahtuma	 kuuluu	
paikallisten	 demokratiatapahtumien	 sarjaan,	 jolla	 pyritään	 kehittämään	 paikallista	 ja	
valtakunnallista	 päätöksentekoa	 entistä	 dialogisemmaksi.	 Tapahtumasta	 nousevia	
kysymyksiä	 viedään	 Tulevaisuuden	 kyselytuntiin,	 joka	 järjestetään	 27.	 marraskuuta	
eduskunnassa.	 Oikeusministeriön	 hankekumppaneita	 ovat	 Sitra,	 valtioneuvoston	 kanslian	
Suomi	100	-sihteeristö	ja	valtiovarainministeriö.	
	

· Suomi	100	–	Suomalaisen	demokratian	tulevaisuuskeskustelut	-hanke		
· Suomi	100	-juhlavuoden	sivusto	
· Valtioneuvoston	demokratiapoliittinen	toimintaohjelma	

	

http://oikeusministerio.fi/demokratian-tulevaisuuskeskustelut
http://suomifinland100.fi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79279


	
Nuoret	mukana!	-demokratiatapahtuma	
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OHJELMA		

Tapahtuman	juontavat	Mikaeli	Langinvainio	ja	Olli-Pekka	Ahtiainen	

11.15	 Ilmoittautuminen	ja	turvatarkastus	
alkaen	
	
12.00	 Tapahtuman	avaus	–	Sali	15	
	 oikeusministeri	Antti	Häkkäsen	videotervehdys 	
	 Juho	Nummela,	Sami	Harmaala	ja	Joose	Kääriäinen,	Justimusfilms	
	 	
12.15	 Työpajatyöskentelyä	–	Salit	15&20	ja	huoneet	13&14	
	 	

Työpaja	1	–	Sali	15:	Näin	viestisi	menee	perille		
Työpaja	2	–	Sali	20:	Kohtaa	päättäjä		
Työpaja	3	–	Huone	13:	Kaikki	vaikuttamisen	keinot	käyttöön!		
Työpaja	4	–	Huone	14:	Kysy	ministereiltä		

	
13.00	 Tauko	ja	työpajojen	vaihto	
	
13.10	 Työpajatyöskentelyä	–	Salit	15&20	ja	huoneet	13&14	
	

Työpaja	1	–	Sali	15:	Näin	viestisi	menee	perille		
Työpaja	2	–	Sali	20:	Kohtaa	päättäjä		
Työpaja	3	–	Huone	13:	Kaikki	vaikuttamisen	keinot	käyttöön!		
Työpaja	4	–	Huone	14:	Kysy	ministereiltä		

	
13.55		 Tauko	ja	siirtyminen	saliin	15	
	
14.05	 Aatos	Ketvel	-	Suonemme	Suomemme	–	Sali	15	
	 Aatos	Ketvel,	Kallion	lukio	
	
14.15	 Loppudialogi	–	Sali	15	
	 	
15.00	 Tapahtuman	päätössanat	–	Sali	15	
	



Työpaja	1	–	Sali	15:	Näin	viestisi	menee	perille 	

Työpajan	vetäjä:	Jonna	Kangasoja,	Akordi	Oy	

Miten	 keskustelen	 somessa	 vastuullisesti?	 Miten	 voin	 käyttää	 somea	 yhteiskunnalliseen	
vaikuttamiseen	ja	mihin	asioihin	haluan	vaikuttaa?	Miten	kerron	asioista	päätöksentekijöille,	
jotta	minut	otetaan	tosissaan	ja	tulen	kuulluksi?	Entä	kuinka	päättäjien	pitäisi	viestiä	nuorille?	
Työpajassa	 keskustellaan	 some-vaikuttamisesta	 ja	 vaihdetaan	 kokemuksia	 erilaisista	 some-
ilmiöistä	 yhteiskunnallisen	 vaikuttamisen	 näkökulmasta.	 Keskustelut	 käydään	 ohjatusti	
pienryhmissä.	Työpajassa	mukana	on	YouTubesta	tutuksi	tulleen	 Justimusfilmsin	kolmikko	
Juho	Nummela,	Sami	Harmaala	ja	Joose	Kääriäinen.		

Työpaja	2	–	Sali	20:	Kohtaa	päättäjä	

Työpajan	vetäjä:	Olli-Pekka	Ahtiainen,	Aretai	Oy	

Haluatko	kertoa	mielipiteesi	tai	ideasi	suoraan	pääkaupunkiseudun	päättäjille?	Kuka	päättää	
sinua	koskevista	asioista	–	miten	kaupunkien	valmistelu	ja	päätöksenteko	tapahtuvat?	Tapaa	
Helsingin,	Espoon,	Vantaan	ja	Kauniaisten	päättäjiä	kasvotusten	ja	haasta	heidät	keskusteluun	
ajankohtaisista	 kysymyksistä.	 Keskusteluteemat	 valitaan	 ennakkokyselyn	 perusteella	 ja	
keskustelut	 käydään	 ohjatusti	pienryhmissä.	Kanssasi	 saman	pöydän	 ääreen	 asettuvat	mm.	
Helsingin	apulaispormestarit	Pia	Pakarinen,	Sanna	Vesikansa,	Anni	Sinnemäki	ja	Nasima	
Razmyar,	 Kauniaisten	 kaupunginjohtaja	 Christoffer	 Masar,	 Vantaan	
apulaiskaupunginjohtaja	 Elina	 Lehto-Häggroth	 ja	 Espoon	 sivistystoimenjohtaja	 Aulis	
Pitkälä.	 Lisäksi	 keskusteluihin	 osallistuu	 nuoria	 kaupunginvaltuutettuja	
pääkaupunkiseudulta,	mm.	 Simon	Elo	 (SIN,	Espoo),	Eveliina	Heinäluoma	 (SDP,	Helsinki),	
Anna	Rukko	 (KOK,	Espoo),	Binga	Tupamäki	 (KOK,	Kauniainen)	 ja	Ekim	Özdemir	 (VIHR,	
Espoo).		

Työpaja	3	–	Huone	13:	Kaikki	vaikuttamisen	keinot	käyttöön!	

Työpajan	 vetäjät:	 Aleksi	 Koivisto,	 Ainomaija	 Rajoo	 ja	 Joonas	 Paavilainen,	
Nuorisovaltuustojen	liitto	NuVa	ry	

Haluatko	 vaikuttaa?	Tunnetko	 eri	 vaikuttamisen	 keinot	 ja	 kanavat?	Työpajassa	 tutustutaan	
sekä	 virallisiin	 että	 epävirallisiin	 vaikuttamisen	 kanaviin,	 kuten	 kansalaisjärjestöihin	 ja	
kansanliikkeisiin,	 nuorisovaltuustoihin,	 oppilaskuntiin,	 poliittisiin	 puolueisiin,	
aloitepalveluihin,	 vapaaehtoistyöhön	 sekä	 kansalaisaktivismiin	 ja	 kulutusvalintoihin.	
Osallistujat	 etsivät	 konkreettisten	 tilannekuvausten	 kautta	 erilaisia	 tapoja	 vaikuttaa	 heitä	
koskettaviin	asioihin.		

Työpaja	4:	Kysy	ministereiltä	

Työpajan	vetäjät:	Mikaeli	Langinvainio	ja	Toni	Niiranen,	Inforglobe	Oy	

Mitä	haluaisit	 kysyä	 Suomen	hallitukselta?	Miten	haluaisit	muuttaa	 Suomea?	Mitä	 terveisiä	
haluat	lähettää	hallituksen	ministereille?	Työpajassa	työstetään	kysymyksiä	27.	marraskuuta	
järjestettävää	 Tulevaisuuden	 kyselytuntia	 varten.	 Tähän	 työpajaan	 osallistuneiden	 on	
mahdollista	osallistua	myös	Tulevaisuuden	kyselytuntiin.		



Säätytalon	2.	kerroksen	pohjapiirros	

	


