POLITIIKAN TORI
Politiikan tori on
toiminnallinen
oppimismalli,
joka tuo politiikan
oppilaitokseen.

Politiikan tori on konsepti nuorilta nuorille. Siinä nuoret keskustelevat
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta oppilaitoksissa yhdessä poliittisten
nuorisojärjestöjen aktiivien kanssa.
Järjestämällä politiikan torin oppilaitos rohkaisee nuoria ajattelemaan
itse. Politiikka ei ole kaukainen asia vaan yhteisistä asioista päättämistä.
Politiikassa päätetään, minkälaista kouluruokaa on tarjolla, millä bussilla
pääsee kotiin tai miltä nuorten tulevaisuuden näkymät näyttävät.

Politiikan torin ohjelma
Politiikan torilla on aina yhteinen aloitus ja lopetus. Torilla toteutetaan pienryhmissä toiminnallisia tehtäviä
yhdessä poliittisten nuorisojärjestöjen edustajien kanssa. Tori järjestetään oppilaitoksella.

Yhteinen aloitus
Käykää läpi tavoitteet ja ohjeet. Poliittiset nuorisojärjestöt esittäytyvät lyhyesti. Jakautukaa pienryhmiin.

Toiminnallinen tehtäväkierros
Valitkaa 3-5 seuraavista tehtävistä tai keksikää kokonaan uusia. Pienryhmät kiertävät tilassa ja suorittavat
vuorollaan jokaisen tehtävän. Jokaisella tehtäväpisteellä on vähintään yksi poliittisen nuorisojärjestön nuori
auttamassa ja juttelemassa tehtävästä.
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Kysymyskierros:
Poliittiset nuorisojärjestöt
esittäytyvät omilla pisteillään.
Nuoret selvittävät vastauksia
ennalta oppilaitoksessa
keksittyihin kysymyksiin.

Vaikuttajatyöpaja:
Ryhmät miettivät asian,
jonka haluaisivat muuttaa
tai johon toivoisivat
parannusta. Millä tavalla
se onnistuisi?
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Aatejana:
Poliittiset nuorisojärjestöt
asettuvat järjestykseen eri
arvokysymysten perusteella.
Jana näyttää politiikan
sävyerot.

Puolueet taululle:
Ryhmä valitsee puolueen,
josta etsii tietoa. Mitkä ovat
puolueelle tärkeitä asioita?
Onko joku kansanedustaja
tuttu? Piirtäkää puolueen
logo! Lopuksi kaikista
puolueista kootaan taululle
tietoja.

C Askartele politiikka:

Ryhmät askartelevat
kollaaseja esimerkiksi siitä,
mitä eduskunta tekee tai mitä
vaikuttaminen oikeastaan on.

F Politiikan sanaselitys:

Kirjoittakaa etukäteen
lapuille politiikan sanastoa.
Pienryhmissä yksi selittää
ja muut yrittävät arvata,
mistä on kyse.

Yhteinen lopetus
Kokoontukaa lopuksi yhteen. Pohtikaa, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä poliittisten nuorisojärjestöjen välillä oli?
Mitkä ovat nuorten omat mahdollisuudet vaikuttaa? Mitä erilaisia osallistumisen muotoja voi olla?

OPETTAJA JA OPPILASKUNTA

–

järjestäkää politiikan tori oppilaitoksessanne
Politiikasta on tärkeää puhua myös vaalien välillä. Politiikan torien avulla nuoret oppivat, miten päätöksiä
tehdään, miten puolueet eroavat toisistaan ja miten nuori voi itse vaikuttaa. Vaalien alla voitte järjestää
myös vaalipaneelin, mutta torissa tärkeintä on nuorten keskinäinen vuorovaikutus. Politiikan tori
soveltuu hyvin osaksi oppilaitoksen yhteiskunnallista opetusta.

1 Päättäkää sopiva aika

2 Lähettäkää kutsut

Tori järjestetään oppilaitoksella. Siihen voi
osallistua yksi luokka tai
koko oppilaitos. Varatkaa
aikaa 1-2 tuntia.

Kutsukaa kaikki poliittiset
nuorisojärjestöt paikalle.
Puuttuvilta voi pyytää
videotervehdyksen tai
esitteitä.

3 Pohtikaa politiikkaa
Miksi politiikka on tärkeää?
Miksi kannattaa äänestää? Mihin
minä haluaisin vaikuttaa? Torin
suunnittelun voi yhdistää
opetukseen.

Ps. Valtakunnallisesti toimivien poliittisten nuorisojärjestöjen esittelyt ja yhteystiedot löydät kätevästi
osoitteesta: www.nuorisovaalit.fi

POLIITTISET NUORISOJÄRJESTÖT

–

tarjotkaa politiikan toria oppilaitoksille yhteistyössä
Oppilaitosten on helppo avata ovensa poliittisille nuorisojärjestöille, kun järjestöt toimivat yhteistyössä
ja tarjoavat politiikan toria oma-aloitteisesti.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä oppilaitoksiin: jos ette tiedä oikeaa yhteyshenkilöä, rehtori osaa aina ohjata
oikealle opettajalle. Apua toiminnan käynnistämiseen voi kysyä Allianssin asiantuntija Kirsi Uusitalolta
(kirsi.uusitalo@alli.fi).
Kokeilkaa myös näitä:
- sähköinen varauskalenteri, jonka kautta oppilaitos voi tilata järjestöt paikalle
- yhteisesite, jossa on yhteystiedot ja poliittinen kannanotto jokaiselta järjestöltä

Jaa oman oppilaitoksesi politiikan tori
somessa #politiikantori !
@Nuorisovaalit @AllianssiRy
Lisätietoja:
nuorisovaalit@alli.fi
wwww.nuorisovaalit.fi

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
on valtakunnallinen nuorisotyön
vaikuttaja- ja palvelujärjestö. Se on
poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton yhteistyöjärjestö, jonka
jäseninä on yli 120 valtakunnallista
nuoriso- ja kasvatusalan järjestöä.

