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● Valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö
○ Nuorten ja nuorisoalan edunvalvoja, palveluja koko nuorisoalalle

○ Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

● Perustettu vuonna 1992, kun Nuorisotyön keskus, Kansalaiskasvatuksen Keskus ja 

Suomen Nuorisojärjestöjen Yhteistyöjärjestö yhdistyivät

● Jäseninä yli 140 nuoriso- ja kasvatusalan organisaatiota
○ Lähes kaikki valtakunnalliset nuoriso- ja kasvatusalan valtakunnalliset järjestöt

○ Vuodesta 2019 alkaen jäseniksi voinut hakea myös kunnat ja seurakunnat

● Toimintaamme ohjaa erilaiset yhdistyksen kokouksissa hyväksytyt asiakirjat, kuten 

säännöt, strategia (2022–2026) sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelma – 

tutustu täällä!

Allianssi tiiviisti

https://nuorisoala.fi/meista/allianssi/asiakirjat/


● Koulutukset koottu tapahtumakalenteriin nuorisoala.fi/tapahtumat. 
○ Suurin osa koulutuksista lyhyempiä, 1-3 h pituisia. Niiden hinta muille kuin Allianssin jäsenille 30 €. 

Suurin osa koulutuksista etä- tai hybriditoteutuksina. Kevään 2023 tapahtumakalenteri julkaistaan 
loppuvuodesta.

● Verkkokoulutukset 
○ Aikaan ja paikkaan sitomattomia. Jäsenille ilmaisia, muille nuorisoalan toimijoille 30 €/koulutus. 
○ Tällä hetkellä tarjolla seuraavat koulutukset: 

■ Osallisuusmenetelmiä nuorisoalalle
■ Näin tuet nuorta, joka on kohdannut verkkohäirintää
■ Selkeä ja saavutettava viestintä
■ GDPR-perusteet nuorisojärjestöille

○ Lisää koulutuksia kehitetään koko ajan. Ideoita otetaan vastaan!
● Tilauskoulutukset

○ Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen nuorisotyössä ja järjestöissä 
○ Nuorten vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus 

● Nuorisoala.fi/koulutukset

Allianssin koulutukset yleisesti

https://nuorisoala.fi/tapahtumat
https://nuorisoala.fi/koulutukset




NUORI2023
NUORI2023 - valtakunnallinen kasvatus- ja nuorisoalan kohtaaminen 
tapahtuma järjestetään Jyväskylässä 18.-20.4.2023. 

Tapahtuma tarjoaa jopa 3 000 kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaiselle, 
vaikuttajalle ja toimijalle paikan verkostoitua, innostua ja kehittää osaamistaan. 
Lipunmyyntiin tästä.

Tapahtuman pääkattoteema on “polkuja hyvään tulevaisuuteen”. Alateemoina ovat:

● Yhdessä tekeminen ja yhteistyö
● Koronan jälkeinen aika
● Ihmiskäsitys kasvatus- ja nuorisotyössä
● Digitaalisuus kasvatus- ja nuorisotyössä
● Alan toimintaedellytykset

Ohjelma julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Tapahtuman tavoite on kehittää alojen osaamista sekä mahdollistaa hyväksi 
todettujen toimintamallien leviäminen valtakunnallisesti. 

Tapahtumaa järjestetään yhdessä Kirkkohallituksen kanssa.

NUORI2023 järjestetään ilmastovastuullisesti.

https://nuorisoala.fi/palvelut/koulutuksetjatapahtumat/nuori-tapahtumat/nuori2023/liput/


NUORI-tapahtumia 
lukuina

osallistujista tutustuu uusiin 
ihmisiin, verkostoituu ja löytää 
uusia yhteistyökumppaneita

81 %
osallistujista suosittelee 

tapahtumaa muille

97 %

Yleisarvosanojen keskiarvo 
tapahtumalle (asteikko 1-5)

4
Osallistujat ovat
- kunnista (40 %)
- järjestöistä (24 %)
- Seurakunnista (17 %)
- oppilaitoksista (10 %) ja
- muualta (9 %)



Kiitos!
mikael.lehtonen@nuorisoala.fi 
044 796 7951

mailto:mikael.lehtonen@nuorisoala.fi

