Vaikuttaja-päivä 2016
Kutsu ja ohjelma

Tervetuloa uudistuneeseen Vaikuttaja-päivään 27.4.2016 Vantaan kaupungintalolle!
Vaikuttaja-päivä on Vantaan kaupungin oma tapahtuma, joka järjestetään nyt jo yhdeksännen
kerran. Tilaisuudessa kouluja ja oppilaitoksia edustavat oppilaat ja opiskelijat tuovat kaupungin
päättäjien tietoon lapsille ja nuorille tärkeitä asioita. Vaikuttaja-päivällä on tärkeä rooli Vantaan
kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä. Päivä koostuu ryhmäkeskusteluista sekä
vierailuista järjestöjen ja yhdistysten pitämillä toiminnallisilla pisteillä. Tavoitteena on kohdata,
keskustella ja tehdä yhdessä.
Vaikuttaja-päivä on jaettu kahteen osioon. Aamupäivällä kaupungintalolle tulevat edustajat
alakouluista ja iltapäivällä edustajat yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista ja nuorisotiloilta.
Lisäksi kaikista kouluista ja oppilaitoksista tilaisuuteen saapuu yksi opettaja.
Olette ilmoittautuneet vaikuttaja-päivään ja valinneet edustajistanne toisen viestintuojaksi (edustaa
koulua/oppilaitosta/nuorisotilaa keskusteluissa) ja toisen viestinviejäksi (kuuntelee ja raportoi
koululle/oppilaitokselle/nuorisotilalle keskusteluista nousseita asioita).
Vaikuttaja-päivän ohjelma koostuu yhteisistä keskusteluista, toimintapisteillä kiertelystä ja
workshop-työskentelystä. Alla on lisätietoa ohjelmasta. Edustajat saavat tarkemmat ohjeet päivän
kulusta Vaikuttaja-päivässä.
Vaikuttaja-päivän työryhmä on valinnut keskustelujen aiheet kouluilta, oppilaitoksilta ja
nuorisotiloilta tulleiden ennakkotehtävien vastastausten pohjalta. Koulun / oppilaitoksen
/nuorisotilan viestintuoja osallistuu yhteen keskusteluun. Edustaja saa keskustelun alustuksen
tietoonsa ennen keskustelua. Ryhmäkeskusteluja ovat alustamassa ja vetämässä nuorisovaltuutetut
ja tilaisuuden juontaja Ronja Salmi. Keskustelut livelähetetään, jolloin kaikki vantaalaiset oppilaat ja
opiskelijat pääsevät seuraamaan päivää. Yksi keskustelu kestää n. 30 minuuttia ja jokaisessa
keskustelussa on n. 10 lasta tai nuorta ja ”aikuisia asiantuntijoita”. (Nuorisovaltuutetut ovat apuna,
jos keskusteluihin osallistuminen jännittää.)
Vaikuttaja-päivän ohjelma:
Vaikuttaja-päivän ohjelma aamupäivä (alakoulujen edustajat):
8.00 ilmoittautuminen Vaikuttaja-päivään alkaa
8.45 aloitus Valtuustosalissa
9.00 keskustelu Netissä tapahtuva kiusaaminen / workshop / toimintapisteet
9.30 keskustelu Puuttuminen kiusaamistilanteeseen / workshop / toimintapisteet
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10.00 keskustelu Koulujen pihat ja käytävät / workshop / toimintapisteet
10.30 yhteenveto Valtuustosalissa
11.00 tilaisuus päättyy
Vaikuttaja-päivän ohjelma iltapäivä (yläkoulujen, oppilaitosten ja nuorisotilojen edustajat):
11.30 ilmoittautuminen Vaikuttaja-päivään alkaa
12.15 aloitus Valtuustosalissa
12.30 keskustelu Netti ja some / workshop / toimintapisteet
13.10 keskustelu Julkinen ympäristö / workshop / toimintapisteet
13.50 keskustelu Koulu, oppilaitos ja nuta / workshop / toimintapisteet
14.30 yhteenveto Valtuustosalissa
15.00 tilaisuus päättyy
Opettajilla on toimintapisteiden kiertelyn lisäksi Valtuustosalissa omaa ohjelmaa, joka varmistuu
pian.
Kuvausluvan palauttaminen
Kaikilta Vaikuttaja-päivään osallistuvilta pyydetään ennen tilaisuutta kirjallinen kuvaus- ja
haastattelulupa. Lupalomake on tämän dokumentin lopussa. Täytetyt lupalomakkeet toimitetaan
nuorisopalveluihin (Mimmi Kosonen, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa) 21.4. mennessä tai otetaan
mukaan Vaikuttaja-päivään.
Vaikuttaja-päivän keskustelut lähetetään livenä, jolloin kaikilla vantaalaisilla oppilailla ja opiskelijoilla
on mahdollisuus päästä seuraamaan päivää. Täten toivomme, että kaikilla keskusteluun osallistuvilla
on kuvauslupa kunnossa. Lisätietoja kuvausluvasta ja livelähetyksistä voi kysyä Mimmi Kososelta.
Lisätietoja:
Mimmi Kosonen, p. 040 861 0841, mimmi.kosonen@vantaa.fi

