ALLIANSSIN LAUSUNTO YLEISRADION UUDESTA
STRATEGIASTA
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry kiittää mahdollisuudesta lausua
Yleisradion uudesta strategiasta nuorten näkökulmasta ja lausuu seuraavaa:
Pidämme Yleisradion “Kaikille yhteinen, jokaiselle omanlainen” -strategiaa tulevaisuuteen
katsovana ja nuorten muuttuvat tarpeet huomioivana. Uusi strategia vastaa mielestämme
hyvin Yleisradion tehtävään yhteisymmärryksen lisäämisestä ja suomalaisen yhteiskunnan ja
kulttuurin vahvistamisesta. Strategia lisäksi vastaa sekä nykyisyyden että lähitulevaisuuden
tärkeisiin avainteemoihin myös nuorten näkökulmasta.
Strategiassa Yleisradio huomioi eri tahojen yhteistyön merkityksen tulevaisuuden yhä
nopeammin kiihtyvässä mediakentässä. Yhteistyön tekeminen tukee myös muita strategian
painopisteitä esimerkiksi uusien innovaatioiden tekemisestä ja nuorten paremmassa
tavoittamisessa. Erityisesti mielestämme strategiasta nousee esiin yhteistyö laajasti kaikkien
suomalaisten kesken. On myös merkittävää, että uudessa strategiassa huomioidaan
saavutettavuuden takaaminen, jotta yhä useammat suomalaiset pystyvät käyttämään
Yleisradion lähteitä heille soveltuvasti luotettavan tiedon saamiseksi.
Kuten strategiasta nousee esiin, Yleisradio on ennen kaikkea nyt ja tulevaisuudessa kaikkia
suomalaisia yhdistävä taho. Strategiassa mainitaan, että Yleisradio ei asetu kenenkään
puolelle, mutta toisaalta haluaa näyttää erilaisia suomalaisia elämiä ja korostaa
moniäänisyyttä. Korostamme kuitenkin, että etenkin tältä kannalta on tärkeää, että Yleisradion
toiminnassa laajasti huomioidaan myös strategiassa oleva painotus suomalaisen yhteiskunnan
rakentamisesta ja demokratian vahvistamisesta. Mielestämme vaatii taitavaa tasapainottelua
yhä moniäänisemmässä ja jakautuneemmassa yhteiskunnassa, jotta Yleisradio pystyy aidosti
lisäämään vuoropuhelua ja luotettavuuttaan eri ihmisryhmien joukossa kuitenkin muistaen
omien tehtäviensä ja arvojensa mukaisen demokratiaa puolustavan äänensä.
Pidämme tärkeänä, että Yleisradio on huomioinut nuoret strategiassaan erityisenä
kohderyhmänä, jonka tavoittavuutta halutaan myös jatkossa kehittää. Toivomme, että
strategiaa jalkauttaessaan Yleisradio huomioi nuorten paremman tavoittavuuden ja uskaltaa
aidosti mennä niihin jo olemassa oleviin kanaviin, joissa nuoret parhaiten tavoittaa, ja
hyödyntää näitä kanavia omia tavoitteitaan tukevasti.
Haluamme yleisesti kiittää Yleisradion uutta strategiaa rohkeudesta ja määrätietoisuutta
parantaa palvelujaan ja sisältöjään ajassa pysyen. On hienoa huomata, että Yleisradio
strategiansakin tasolla pitää nuorten ääniä ja ajatuksia tärkeinä sekä haluaa antaa tilaa uusille
tekijöille, joita nuoristakin runsaasti löytyy. Yhteistä ymmärrystä lisäävälle vastuulliselle ja
luotettavalle toimijalle on jatkossakin tilausta – kaikille yhteisenä, mutta jokaiselle
omanlaisena.
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