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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

8. Vaikuttamista yli rajojen 

 

Kuvatehtävä (s. 67) 

Minkälaisia tehokeinoja tässä julisteessa käytetään? 

● EU:n asiaa edistäviä tehokeinoja: 

○  Oppiminen liitetään rentoon rullalautailuun. 

○  Yläkulman Nuoret liikkeellä -teksti yhdistyy vauhdikkaaseen liikkeeseen, ja juliste 

luo dynaamisen vaikutelman aktiivisista nuorista. 

○  Kuvassa on trendikäs nuori. 

○  Kuvassa on selkeä ja yksinkertainen iskulause. 

 

● Visuaalisia ja graafisia tehokeinoja ovat esimerkiksi eriväriset ja isot kirjaimet ja 

kirjaimien porrastaminen sekä henkilökuvan irrottaminen taustastaan. 

 

Tehtävä 1 

Millä eri keinoilla Euroopan unioni pyrkii aktivoimaan nuoria? 

● EU tukee opiskelijavaihtoja ja vapaaehtoistöitä. 

● Erasmus+ tarjoaa nuorille erilaisia projekteja. 

● EU rahoittaa nuorten hankkeita, jotka aktivoivat nuoria paikallisella, kansallisella tai 

kansainvälisellä tasolla. 

● EU ylläpitää nuorisoportaalia, joka tarjoaa muun muassa keskustelufoorumin ja tietoa 

unionista. 

● EU tukee nuorten järjestöjä, esimerkiksi Euroopan nuorisoparlamenttia. 

 

Tehtävä 2 

Laadi lyhyt perustelu, miksi unionin kannattaa panostaa nuoriin. 

● EU:n väestö vanhenee, joten nuorissa on tulevaisuus. 

● Unioni tulee tutummaksi nuorille.  

● Saadaan aktiivisia EU-kansalaisia.  

● Saadaan nuoretkin kiinnostumaan unionin toiminnasta.  
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Tehtävä 3 

Miten kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuudet ovat muuttuneet netin myötä? 

● Mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda mielipiteitään julki on kasvanut. 

● Järjestöjen sivut tavoittavat enemmän ihmisiä suuremmalta alueelta. 

● Järjestöt saavat vaivattomasti lisää jäseniä ja voivat kerätä rahoitusta toimintaansa. 

● Netti lisää järjestöjen välistä yhteistyötä sekä kansallisesti että globaalisti. 

 

Tehtävä 4 

Puolusta väitettä: maailma on nykyisin avoimempi ja läpinäkyvämpi kuin ennen. 

● Globalisaatio on synnyttänyt eräänlaisen kyvyn vaikuttaa ja toimia yli valtion rajojen; 

puhutaan maailmankansalaisuudesta. 

● Netin ansiosta pääsee helpommin tietoon käsiksi ja pystyy vertailemaan eri lähteitä. 

● Verkostoituneet kansalaiset eivät hyväksy esimerkiksi virkamiesten ja poliitikkojen 

epärehellisyyttä tai heidän huonoa käytöstään. 

● Tietotekniikan myötä uutisointi maailman eri kolkista on tullut halvemmaksi. 

● Epäkohdat tulevat julki nopeammin esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 

 

 

Tehtävä 5 (nettitehtävä) 

AIESEC on iso kansainvälinen nuorisojärjestö. Selvitä, mitä järjestö tekee. Voisiko sen 

tarjoamasta toiminnasta olla sinulle iloa? 

● Järjestö on nuorten johtama vapaaehtoisjärjestö, joka on keskittynyt 

johtajuusominaisuuksien kehittämiseen.  

● Se keskittyy neljän johtajuustaidon kehittämiseen: vuorovaikutustaidot, 

päätöksentekotaidot, maailmankansalaisuus ja itsetietoisuus. 

● Tätä tehdään lähettämällä 18-30-vuotiaita haastaviin projekteihin ulkomaille. 

 


