TOIMINTASUUNNITELMA 2019 | 1 (8)

ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2019
Allianssin syyskokous 29.11.2018

1. NUORISOALAN YHDISTÄMINEN
3,8 htv, 381 749 €
1.1. Teemme vuosittain nuorisoalan suurtapahtuman.
NUORI2019 on nuorisoalan vuoden 2019 merkittävin tapahtuma ja alan tärkein koulutus- ja
verkostoitumistilaisuus, joka tavoittaa yli 1000 nuorisoalan toimijaa eri puolilta kenttää. Teemojen
käsittely jatkuu tapahtuman jälkeen alueellisissa foorumeissa syksyllä 2019.
Tapahtuma tavoittaa uusia kohderyhmiä nuorisoalalta. Osallistujat kokevat osaamisensa ja
verkostojensa kasvaneen tapahtuman myötä. Tapahtuma tukee nuorisoalalle merkityksellisten
kysymysten nousemista esille valtakunnallisessa mediassa.
Esteettömyyden entistä laajempi huomiointi sekä aiempaa edullisempi osallistumismaksu
mahdollistaa osallistumisen yhä useammalle toimijalle.
Tapahtuman tuotantotapa koetaan osallistavaksi ja onnistuneeksi. Se on tarjonnut entistä
useammalle mahdollisuuden osallistua tapahtuman tekemiseen.
NUORI2020-suurtapahtuman toteuttaminen aloitetaan yhteistyössä kumppanin kanssa, jotta
voidaan koota nuorisoalan kaikki toimijat entistä laajemmin yhteiseen tapahtumaan.

1.2. Tuotamme nuorisoalaa vahvistavaa, vuorovaikutteista viestintää.
Allianssin digiviestintä tavoittaa nuorisoalan toimijat ja päättäjät. Kaikkien somekanavien
seuraajamäärät jatkavat kasvua. Olemme edelläkävijä uusien viestintäkeinojen hyödyntämisessä
ja nuorisoalan toimijat ottavat meistä mallia.
Teemme nuorisoalan monipuolisuuden ja vaikuttavuuden näkyväksi somen kautta. Nuorisoalan
yhteenkuuluvuus ja alan identiteetti vahvistuu erityisesti Nuorisotyön viikon
viestintäkampanjoiden myötä. Sekä alan toimijat että päättäjät kokevat Allianssin tuottamat
sisällöt työtään tukeviksi ja mielekkäiksi.
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Nostamme nuorisoalan ajankohtaisimmat kysymykset julkisuuteen, herätämme päättäjien
huomion ja tuomme nuorten näkökulman yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kokoamme
nuorisoalan toimijat vaikuttamaan yhdessä somessa. Luomme ja ylläpidämme foorumeita
nuorisoalan sisäiselle keskustelulle ja osaamisen jakamiselle.

1.3. Ylläpidämme ja kehitämme nuorisoalan järjestöissä toimiville suunnattuja ammatillisia
ja teemallisia verkostoja.
Kaikki Allianssin jäsenjärjestöissä toimivat kokevat, että heille on tarjolla oma verkosto.
Verkostot toimivat yhdenmukaisesti ja tavoitteellisesti tarjoten osallistujille tilaisuuden oman
osaamisen kehittämiseen sekä vertaisoppimiseen.

2. NUORISOALAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
7,2 htv, 525 106 €
2.1 . Järjestämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liittyvää koulutusta ja
kehitämme nuorisoalan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Nuorisojärjestöt kokevat Allianssin merkittävimmäksi tuen ja avun tarjoajaksi yhdenvertaisuuden
edistämisessä. Eri kokoiset ja eri vaiheissa yhdenvertaisuuden edistämistä olevat järjestöt
hyötyvät Allianssin yhdenvertaisuuspalveluista.
Allianssin nettisivuilla on saatavilla selkeää ja helposti lähestyttävää materiaalia
yhdenvertaisuuden edistämisestä nuorisotyössä ja -toiminnassa.
Järjestöillä on entistä paremmat valmiudet toimia syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen
ennaltaehkäisemiseksi.
Nuorisoalalla on yhteinen ja vahvistunut ymmärrys siitä, mitä yhdenvertaisuuden edistäminen
edellyttää ja miksi se on tärkeää.

2.2. Järjestämme koulutusta ja osaamista kehittäviä palveluita nuorisoalan toimijoille.
Nuorisoalan toimijat kokevat Allianssin merkittävimmäksi nuorisoalan osaamisen kehittäjäksi.
Koulutuksiin osallistuneilla on kokemus saadusta tuesta ja opista.
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Tunnemme nuorisoalan osaamisen kehittämiseen liittyvät tarpeet ja pystymme myös
ennakoimaan niitä. Koulutuksemme ja muut palvelumme vastaavat näihin tarpeisiin. Osaamme
kertoa koulutustemme ja palveluidemme vaikuttavuudesta entistä paremmin.
Tilauskoulutuskonseptimme vastaa nuorisoalan tarpeisiin. Koulutuksia on saatavana myös
ruotsiksi ja englanniksi.
Hakemus- ja selvitysklinikkaan osallistuneiden järjestöjen yleisavustushakemusten ja -selvitys
laatu on parantunut. Järjestöt kokevat klinikoilla saadun tuen hyödylliseksi ja käyttäjämäärät ovat
kasvaneet.

2.3. Kehitämme Nuorisotiedon kirjastoa järjestöjen ja viranomaisten työtä tukeviksi
palveluiksi. Tuotamme Nuorisotilastot.fi -palveluun tietoa nuorisojärjestöjen toiminnasta.
Palvelemme entistä monipuolisemmin koko nuorisoalaa Nuorisotiedon kirjaston lainaus-, tieto- ja
tapahtumapalveluilla.
Entistä monipuolisemman viestinnän ja vahvistetun tietoasiantuntijatyön myötä kirjaston
tunnettuus on parantunut ja nuorisoalan tekemä työ pohjautuu entistä vahvemmin tietoon.
Nuorisotyöhön ja -toimintaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä on koottu tietoon ja
tutkimukseen perustuvia teemakokonaisuuksia nettisivuille. Tietopakettien sisältö on helposti
lähestyttävää ja nopeasti hyödynnettävää. Nuorisoalan toimijat ja päättäjät kokevat
teemakokonaisuudet hyödyllisiksi.
Nuorisotilastot.fi-palvelu nostaa esiin järjestöjen tekemän nuorisotyön laajuuden ja merkityksen.
Palvelun käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja palvelu tunnetaan entistä laajemmin nuorisoalalla ja
päättäjien keskuudessa.

2.4. Teemme suomalaisia nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyviä nuorisotyön
ja -toiminnan menetelmiä tunnetuksi muualla Euroopassa ja muun Euroopan menetelmiä
tunnetuksi Suomessa.
Nuorisotyön menetelmäpankki kokoaa kattavasti tietoa eurooppalaisesta nuorisotyöstä. Palvelu on
suosittu ja sen käyttäjät ovat tyytyväisiä palveluun.
Nuorisotyöntekijöiden kokemus ja tieto kansainvälisestä liikkuvuudesta, verkostoista sekä
mahdollisuuksista hyödyntää eurooppalaisia nuorisotyön menetelmiä omassa työssään vahvistuu.
Tuomme kansainvälisissä tapahtumissa saadut opit ja menetelmät entistä laajemmin nuorisoalan
käyttöön.
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Suomen Euroopan neuvosto –puheenjohtajuuden tapahtuma ”Educational Paths of Youth
Workers” ja Suomen EU-puheenjohtajuuden heinäkuussa 2019 järjestettävä nuorisokonferenssi
tuotetaan onnistuneesti ja näkyvästi. Suomalaisen nuorisotyön, sen menetelmien ja nuorisotyön
koulutuksen tunnettuus Euroopassa kasvaa.

3. NUORTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
2 htv, 314 297 €
3.1 Järjestämme nuorisovaalit valtiollisten vaalien yhteydessä
Eduskunta-, europarlamentti- ja maakuntavaalien yhteydessä järjestettävät nuorisovaalit ja
yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikko vahvistavat nuorten
demokratiataitoja. Ensi kertaa äänestävien ja nuorten äänestysaste nousee. Nostamme nuoret
ehdokkaat ja nuorille tärkeät asiat esille nuorten vaalikoneen avulla.
Viestintämme ja oppimateriaaliemme ansiosta nuoret tietävät aiempaa paremmin, miten
suomalainen ja eurooppalainen päätöksentekojärjestelmä sekä puolueet toimivat. Äänestysikäiset
nuoret tuntevat nuoria ja nuorimyönteisiä ehdokkaita ja löytävät heitä Allianssin vaalikoneiden
kautta.
Politiikkaviikko vakiintuu ja oppilaitoksia mukana on entistä enemmän – erityisesti ammatillisia
oppilaitoksia. Saadun palautteen perusteella nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus ja tietoisuus on
kasvanut Politiikkaviikon ja Nuorisovaalien myötä. Politiikkaviikolla myös luodaan uusia politiikan ja
vaikuttamisen muotoja.

3.2. Aktivoimme nuorioa vaikuttamaan kaikissa vaaleissa
Viestimme nuorille maakuntavaaleista ja vaikuttamismahdollisuuksista maakunnissa nuorten
näkökulmasta. Nuoret ymmärtävät, mistä eri päätöksentekijät päättävät ja äänestävät kaikissa
vaaleissa.
Tuemme nuoria ehdokkaita kaikissa vaaleissa, jotta heillä olisi paremmat valmiudet nousta
päätöksentekijöiksi.

3.3. Lisäämme vaikuttamis- ja osallisuusmallien käyttöä oppilaitoksissa ja nuorten parissa
tehtävässä työssä
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Vaikuttamis- ja osallisuusmallit vastaavat oppilaitosten ja nuorisotyön tarpeisiin ja ovat helposti
saatavilla. Oppilaitoksilla on käytössään tietoa osallisuusryhmistä, ohjeita osallisuuden
edistämiseen sekä erityisiä vinkkejä moninaisten nuorten parissa toimiville.
Nuorisovaaleihin osallistuneille oppilaitoksille ja kuntien nuorisotoimille toimitetaan
materiaalipaketti vaikuttamis- ja osallisuusmalleista. Nuorisoalan toimijoiden ymmärrys
demokratian tärkeydestä vahvistuu. Nuoret kokevat osallisuuden lisääntyneen kouluissa.
3.4. Levitämme nuorisoalalla työkaluja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi kunnissa ja
järjestöissä yhteistoiminnassa alan muiden toimijoiden kanssa.
Luomme ja levitämme yhdessä kumppanien kanssa toimintamalleja, joiden myötä vaikeammin
tavoitettavien nuorten tieto ja osaaminen vaikuttamiskysymyksissä kasvaa.

4. NUORTEN PUOLESTA VAIKUTTAMINEN
3,5 htv, 314 297 €
4.1. Kehitämme ja kasvatamme koko nuorisoalan vaikuttamisosaamista.
Nuorisoalan toimijat tekevät aktiivista ja laadukasta vaikuttamistyötä, jonka seurauksena nuorten
hyvinvointi kasvaa. Kouluttamalla, verkostoja luomalla ja ajantasaista tietoa tarjoamalla
varmistamme nuorisoalan toimijoille valmiudet vaikuttaa vahvasti yhdessä ja erikseen.

4.2. Vaikutamme nuorten ja nuorisotyön puolesta eduskunta-, euro- ja maakuntavaaleissa
siten, että nuorten hyvinvointi nousee sekä vaalikeskustelussa että vaalien jälkeisissä
ohjelmissa keskiöön.
Tavoitteena on, että nuorten hyvinvointi nousee yhdeksi hallituksen painopistealueista. Nuoret ja
nuorimyönteisyys näkyvät kaikkien vaalien jälkeen tulevaa politiikkaa ohjaavissa dokumenteissa.
Nuorten ehdokkaiden määrä on lisääntyy kaikissa vuonna 2019 järjestettävissä vaaleissa, nuoret
ehdokkaat menestyvät vaaleissa ja nuoria ja nuorisoalaa koskevat kysymykset näkyvät
vaalikeskusteluissa ja -koneissa.
Allianssin tunnettuus nuorten ehdokkaiden ja valituksi tulleiden päättäjien keskuudessa lisääntyy.
Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt kokevat Allianssin jäsenyyden merkitykselliseksi.
Vaikuttaminen on merkittävä osa Allianssin suurtapahtumia ja nuorisoala näkyy monipuolisesti
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Suomen EU-puheenjohtajuuskauden nuorisokonferenssissa.
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4.3. Varmistamme, että nuorten ja tulevien sukupolvien näkökulma näkyy sosiaaliturvan
uudistamisessa.
Olemme mukana sosiaaliturvan uudistamisen ytimessä ja tuomme aktiivisesti esiin nuorisoalan ja
nuorten näkemyksiä sosiaaliturvan kehittämisen tarpeista. Nuoria kuullaan sosiaaliturvaa
uudistettaessa. Myös vaikeammin tavoitettavien, haavoittuvammassa asemassa olevien nuorten
ääni kuuluu sosiaaliturvan uudistamisessa. Teeman kannalta olennaiset jäsenjärjestöt pääsevät
osallistumaan sosiaaliturvan uudistamiseen.
Nuoret huomioidaan sosiaaliturvan uudistuksessa ja nuoria kohdellaan yhdenvertaisesti muihin
väestöryhmiin nähden.
Sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvässä keskustelussa näkemys nuorista on lähtökohtaisesti
positiivinen ja sosiaaliturvamalleilla mahdollistetaan nuorten osallisuus koulutukseen, työelämään
ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

5.

ONNISTUMISEN MAHDOLLISTAJAT
5,5 htv, 830 148 €

5.1. Tarjoamme nuorisoalalla toimiville tahoille mielekkäitä pitkä- ja lyhytaikaisia toimitiloja
Allianssi-talossa. Talo on tehokkaassa käytössä.
Vuoden 2019 lopussa Allianssi-talo on entistä tehokkaammassa käytössä sekä toimistoaikana että
iltaisin. Talon käyttäjät kokevat, että se on kutsuva ja turvallinen paikka, jossa voi tavata muita alan
toimijoita ja jakaa tietoa ja kokemuksia. Kokous- ja saunatilojen käyttäjät suosittelevat niitä
eteenpäin ja tilojen vuokraajien joukko on moninaistunut ja laajentunut. Allianssi-talo on hyvä syy
tulla Pasilaan.

5.2. Viestintämme tavoittaa koko nuorisoalan ja on sisällöltään hyödyllistä ja kiinnostavaa.
Viestintäkanavamme ovat tunnettuja, luotettuja ja jaettuja. Käytämme eri kanavia luontevasti
osana kaikkea Allianssin toimintaa ja tuotamme tarkoituksenmukaista, laajalta jaettua sisältöä.
Kaikilla Allianssin työntekijöillä on valmius viestiä työstään aloitteellisesti sosiaalisessa mediassa.
Käytämme uutiskirjeitä, verkkosivuja ja sosiaalista mediaa kohdennetusti ja suunnitellusti niin, että
ne tavoittavat koko nuorisoalan ja kerätyn palautteen perusteella vastaavat heidän tarpeisiinsa.
Hyödynnämme analytiikkaa viestinnän kehittämisessä.
Olemme viestinnän edelläkävijä saavutettavuudessa ja esteettömyydessä.
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5.3. Meillä on käytössämme riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit, joita käytetään
järkevästi.
Allianssin rahoituspohjan monimuotoisuus ja jatkuvuus ovat parantuneet. Yritykset ovat
kiinnostuneita yhteistyöstä toimialan ja Allianssin kanssa. Allianssilla on uusia itselleen sopivia
varainhankinnan keinoja, minkä lisäksi tuemme jäsenjärjestöjämme näiden taloudellisten
toimintaedellytysten turvaamisessa.
Allianssin taloushallinnon prosessit ovat sujuvia, avoimuutta lisääviä sekä täysin sähköisiä.
Seuraamme jatkuvan työhyvinvointimittauksen avulla, että Allianssin työntekijät voivat hyvin ja
teemme tarvittaessa korjausliikkeitä viipymättä. Henkilöstöpolitiikkaa ja toimintakulttuuria
kehitetään jatkuvasti niin, että kaikkien työntekijöiden osaaminen ja motivaatio ovat kohdillaan ja
että työntekijät kokevat työkuormituksen sopivaksi, työnkuvat selkeiksi ja työilmapiiri hyväksi.
Allianssissa toimii sitoutuneita luottareita, joiden työ tukee merkittävällä tavalla Allianssin
toimintaa.

