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Haastattelija: Mä siis kysyin sitä et onko nuorten osallistumisen 

kannalta järjestöjen toiminnalla jotain erityistä arvoo, et täs on nyt 

puhuttu suhtees kouluun jossa ei oo itse valittu ryhmä ja sit just 

kuntien nuorisotyöhön ja sit toisaalta tämmöseen itse organisoituneeseen, 

ei-yhdistysmuotoseen toimintaan. Aloin siis miettiä sitä et onks se 

järjestötoiminta jotenki sen osalta, et siinä saadaan jotaki semmosta 

osallistumista tai osallisuuden kokemusta jota ei välttämättä muualta 

saa, mikä vois perustella sen toiminnan yhteiskunnallista paikkaa. 

 

H2: Mä oon jotenki noin yleisesti suhtautunu siihen enemmän niin, et syy 

miks me toimitaan järjestössä on, et me voidaan tehdä asioita tavallaan 

vaikuttavammin, ja joissain tapauksis tehokkaammin. Eli se et sä oot 

mukana järjestös versus et sä yrität itse ajaa sitä, niin lähtökohtasesti 

me halutaan ajatella niin, että on helpompaa toimia järjestön kautta 

isojen asioiden vuoksi kuin perustaa kansanliike edistään sitä samaa 

asiaa. Kansanliikkeistähän me ollaan tavallaan kaikki synnytty, joten 

siinä mielessä arvopohja on saman suuntainen, mut et kysymys on tietysti 

se, et miten järjestöt nykymuodossaan oikeuttaa sen olemassaolonsa jos 

koetaan, et ne ei ehkä näyttäydy enää sen saman asian ajajina, ja nuorten 

kohdalla tää tuntuu olevan se kysymys, koska niit ei automaattisesti 

mielletä niin, niin ehkä se kysymys, en mä usko et nuoret katsoo, et okei 

[[järjestö]] tekee vääriä asioita, pikemminki tehään tutkimuksia ja 

saadaan kuulla et kaikki kannattaa ja haluu antaa meille rahaa ja näin, 

mut et se kysymykset on sit muita et miten toiminta on organisoitu, 

koetaan ehkä et siel on liikaa vanhoja, ollaan koetettu tulla mukaan tai 

otettu yhteyttä, tän tyyppisiä perinteisiä järjestötoiminnan ongelmia. 

Mut kyl mä jotenki, jos yhteiskunnallisesti katsoo, niin koen että 

meidänki toiminnalle on kysyntää, sitä mä en mitenkään kiistä, mut et 

entistä enemmän on taas nousussa sellanen muutaman ihmisen 

pienempimuotonen toiminta, koska yhteiskunnan murrokset teknologian 

kehityksen ja muun kautta on mahdollistanu sen, että yks ihminen voi itse 

asiassa tehdä sellasia asioita, mitkä muutamia vuosi oikeastaan sitte oli 

rajattu vain organisoituneille, niin ku vaikka järjestöille. 


