Mitä on
vaikuttaminen?
Nuorilla on oikeus ilmaista omia mielipiteitään,
sillä sananvapaus on yksi tärkemmimistä ih-

Tervetuloa
mukaan
toimintaan!

misen perusarvoista. Vaikuttaa voi monella
tavalla esim.: osallistumalla

Jos sinulla on kysyttävää tai ideoita, ota
rohkeasti yhteyttä!

nuorisovaltuustoon tai oppilaskuntaan,
kirjoittamalla mielipidekirjoituksia, tekemällä
aloitteita, nostamalla esiin epäkohtia

sosiaalisessa mediassa.
Nuorillla on mandollisuus vaikuttaa myös
tapaamalla päättäjiä tai lähettämällä
heille esimerkiksi sähköpostia.
#NuortenNurmes-toiminnassa pyritään
myös digitaalisesti tarjoamaan matalan
kynnyksen mahdollisuuksia tuoda
nuorten ääntä
kuuluviin!
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#osallisuus #vaikuttaminen
#yhdenvertaisuus

#NuortenNurmestoiminta

Nuorten ääni kuuluviin entistä
enemmännuoret osallistumaan ja
vaikuttamaan tehokkaammin!
Nurmeksen kaupungin #NuortenNurmes-toiminta
tarjoaa vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia kaikille nuorille yhdenvertaisesti.

NuortenNurmes-sivusto ja some
www.nuortennurmes.fi -sivustolta löytyy paljon

ajankohtaista tietoa nuorille. Sivustolta löytyy myös
nuorten blogi, sekä nuorten navigaattori, joka tarjoaa
infoa ja yhteystietoja elämän eri osa-alueisiin liittyviin

Toiminta on tarkoitettu 13—29 –vuotiaille

kysymyksiin. Sivustolla on myös vinkkejä harrastuksista

nurmeslaisille nuorille.

ja toiminnoista sekä esittelyjä eri vaikuttamisen kanavis-

#NuortenNurmes-toiminnassa on rakennettu
nurmeslaisille nuorille omat NuortenNurmesnettisivut, jonne kootaan nuorille tärkeää ja ajankohtaista tietoa. Sivustolle mediaa pääsevät tuottamaan nuoret itse ja tavoitteena onkin, että sivuston
materiaali koostuu pääasiassa kokonaan nuorten

ta.

Yhteisiä sääntöjä noudattamalla netistä tehdään mukava
ja turvallinen paikka.
Nuorten nettiketti
Pohdi omaa mediakäyttäytymistäsi

hyvää tyyppiä ja kirjoittaa hänestä jutun, joka julkaistaan



Kunnioita itseäsi ja muita!



Keskustele netistä!



Millaisen kuvan haluat itsellesi antaa?



Millaista sisältöä luot?

sivustolla. Joka kuukausi julkaistaan yksi hyvä tyyppi!.

Sisällöntuottajia kaivataan!
Jos tykkäät kirjoittaa, valokuvata,

myös aktiivisesti somessa, jossa jaetaan nuorille

piirtää, haastatella jne.. löydät var-

kohdennettua infoa.

masti mielekästä tekemistä

#NuortenNurmes-toiminta rantautuu

NuortenNurmes-sivuston parissa.

myös kantakaupungin ulkopuolelle

Materiaalit voidaan julkaista myös
nimettömänä tai nimimerkillä.

Pop Up – tapahtumien merkeissä yhteistyössä

Sisältöä voi tehdä yksin tai kaverin kanssa.

nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Myös #NuortenNurmes sometilit voit kaapata

jien ja nuorten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Ennen kuin klikkaat ja postaat, mieti osaatko käyttää
somea fiksusti?
Samoin kuin kasvokkain myös netissä
asiallinen käyttäytyminen on tärkeää.

Hyvä tyyppi! - jutuissa nuori haastattelee valitsemaansa

tekemästä materiaalista. #NuortenNurmes on

Toiminnassa pyritään myös tehostamaan päättä-

Käytä mediaa rehdisti ja rohkeasti
-muista siis mediataidot!

käyttöösi.

Jos sisällöntuottaminen kiinnostaa
NuortenNurmes-sivustolla tai somessa, ota yhteyttä
somessa tai Wa:ssa p. 05046 89382.

Lähde:

https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/turvallisuus/media/
nuorten-netiketti/
https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/mediataidotkuntoon/

Mikäli kohtaat netissä epäasiallista käytöstä,
juttele asiasta jonkun aikuisen
kanssa.

