ALLIANSSIN VUODEN 2020 AVOIMET TYÖRYHMÄT
Kaikkien työryhmien kokoontumisajat ilmoitetaan myöhemmin Allianssin
tapahtumakalenterissa osoitteessa alli.fi/tapahtumat.

Nuorisojärjestöjen taustatyöryhmä: Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja
digitalisointi
Valtiovarainministeriö on käynnistänyt keväällä 2019 valtionavustuskäytäntöjen
kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä,
tehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kaikille nuorisoalan valtionavustuksia saaville
järjestöille avoimessa taustaryhmässä voit seurata ja vaikuttaa hankkeeseen - tervetuloa
mukaan, jos sinulla on sanottavaa avustuskäytännöistä ja niiden parantamisesta!

Kuntavaalikoneen tulevaisuus -työryhmä
Nuorten vaalikone auttoi yli 100 000 äänestäjää löytämään sopivan ehdokkaan ja puolueen
vaaleissa 2019. Mukana konetta oli tekemässä 43 nuorisoalan organisaatiota.
Kuntavaaleihin 2021 tarvitaan kanava, jonka kautta nuoret äänestäjät saavat tietoa
vaihtoehdoista ja ehdokkaat mahdollisuuden kertoa olevansa nuorten puolella.
Työryhmän tavoite on selkeä: suunnitella uuden, nuorisoalan yhdistävän vaali-innovaation
toteutustapa ja sisältö.

Nuorisotyön viikon työryhmä
Nuorisotyön viikolla nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien
tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Mutta miten?
Työryhmän tavoitteena on koota nuorisoalan toimijoita yhteen ideoimaan koko alan yhteistä
teemaviikkoa ja sen sisältöjä.

Yhdenvertaisuuspalvelujen uudistamisen työryhmä
Kattojärjestönä Allianssi tarjoaa nuorisoalalle palveluja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
kehittämiseksi. Tähän mennessä tarjottuja palveluita ovat olleet esimerkiksi verkostot,
materiaalit sekä koulutukset. Millaisilla palveluilla voitaisiin jatkossa parhaalla tavalla kasvattaa
nuorisoalan osaamista yhdenvertaisuuden edistämisessä? Työryhmän tarkoituksena on tukea
Allianssin työtä yhdenvertaisuuspalvelujen kehittämisessä entistä paremmin nuorisoalan
organisaatioiden tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

NUORI2021 - ohjelmatyöryhmä
NUORI2021 on koko nuorisoalan tapahtuma, joka vastaa alan tarpeisiin, toiveisiin ja
haaveisiin. Ohjelmaa tuotetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa vuonna 2020
entistäkin tiiviimässä yhteistyössä työryhmän muodossa. Työryhmä kokoaa alan
tuntijat yhteen mahdollistaen koko alaa entistäkin paremmin palvelevan
suurtapahtuman vuonna 2020. Ryhmän keskuudesta ja mahdollisesti muiden
yhteistyökumppanien joukosta valitaan jokaiselle ohjelmakokonaisuudelle
linjapäälliköt, jotka vastaavat yhdessä Allianssin tapahtumatuottajien kanssa linjan
ohjelmista.
Kansainvälisen nuorisotyön kehittämisen työryhmä
Työryhmän tavoitteena on edistää suomalaisen nuorisoalan kansainvälistä verkostoitumista
sekä kartoittaa ja levittää nuorisotyön uusia toimintamuotoja Suomessa ja Euroopassa.
Suomalaiset nuorisotyöntekijät (järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa) ovat laajemmin
kansainvälisesti verkostoituneita ja osallistuvat entistä enemmän kansainvälisiin vaihtoihin,
seminaareihin ja koulutuksiin. Suomalaisen nuorisotyön vahvuuksia kartoitetaan, ja niitä
esitellään aktiivisesti muille eurooppalaisille kollegoille. Samoin muiden maiden toimivia
nuorisotyön menetelmiä ja hyviä käytäntöjä tehdään tutuiksi ja levitetään Suomessa.
Rohkaistaan suomalaisia nuorisotyöntekijöitä lisäämään kansainvälistä yhteistyötä ja
tiedottamaan liikkuvuuden uusista mahdollisuuksista. Nuorisoalan toimijoiden osallistuminen
kansainvälisiin koulutuksiin kasvaa, Allianssin suurtapahtuman kv-seminaarin korkealaatuinen
ohjelma kiinnostaa suurta määrää osallistujia. Koordinoidaan monipuolisia nuorisoalan
toimijoiden opintomatkoja Suomesta ja Suomeen.

Nuorisotakuun taustaryhmä
Allianssilla on edustaja työ- ja elinkeinoministeriöön perustetussa nuorisotakuu-työryhmässä,
jonka tehtävinä on nuorisotakuun toteuttamisen tukeminen ja seuraaminen. Tämän Allianssin
taustaryhmän tehtävänä on toimia ideointi- ja valmisteluapuna Allianssin työlle TEM:n
työryhmässä.Ryhmän työ painottuu etenkin alkuvuoteen, sillä nuorisotakuun ensimmäisiä
toimenpiteitä on määrä saada valmiiksi kehysriihen mennessä

Harrastustakuun taustaryhmä
Allianssilla on edustaja opetus- ja kulttuuriministeriössä perustettavassa Suomen malli
-valmistelutyöryhmässä. Työryhmän tehtävänä on valmistella mallia "jokaiselle nuorelle
mieluisa harrastus" vuoden 2020 kehysriihen päätöksentekoa varten. Tämän Allianssin
ryhmän tarkoitus on toimia taustaryhmänä valmistelutyölle ja koota nuorisoalan näkemyksiä
harrastustakuun toteuttamisen mallista. Ryhmä kokoontuu ja työskentelee tiiviisti, OKM:n
astettaman työryhmän toimeksiannon mukaisesti.

