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1. Johdanto – Osallisuuden määritelmät ja nuorten osallisuus

Osallisuus käsitteenä on laaja ja useista eri palikoista koostuva. Siten termi voi olla hankala hahmottaa koko laajassa kokonaisuudessaan, kun kuitenkin osallisuuden käsite jo itsessään koostuu
useista eri alakäsitteistä. Siten osallisuuden määritelmä ei ole yksioikoinen ja mielekästä termiä
käytettäessä olisikin sekä konkretisoida että avata se. Käsitteen sisältö tulisikin olla ymmärrettävä,
jotta käsitettä olisi mahdollista saattaa konkretian asteelle ja varsinaisiksi toimenpiteiksi sekä
teoiksi. Siten käsite olisi mahdollisempaa ottaa lisäksi osaksi eri organisaatioiden toimintaa.
Tavallisesti osallisuuden mielletään tarkoittavan ainoastaan vaikuttamista ja osallistumista, toisin
sanoen eräänlaista aktiivista toimintaa, vaikka osallisuus on todellisuudessa myös paljon enemmän. Osallisuus kattaa kuitenkin yhtä lailla vuorovaikutuksen, yhteistyön, toisten huomioinnin,
mielipiteen kysymisen, mukaan ottamisen, yhteisöllisyyden käsitteet. Ylipäätään osallisuuden voi
mieltää tarkoittavan yksilön kuuluvuuden tunnetta, sitä, kuinka yksilö tuntee kuuluvansa johonkin
määrättyyn yhteisöön, ryhmittymään tai porukkaan, osaksi yhteiskuntaansa. Osallisuutta onkin,
kun yksilö saa olla osallisena jossakin, esimerkiksi omassa yhteisössään, projektissa tai työssä sekä
vaikuttaa elämänpiiriinsä koskeviin seikkoihin eri tavoin.
Osallisuus ilmenee tavallisesti yksilön mahdollisuutena vaikuttaa omassa joukossaan ja yhteisössään ja osallisuuden ajatus toimiikin demokratian keskeisenä perustusajatuksena, jossa jokaiselle
yksilölle olisi taattava tasavertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Osallisuuden yhdenvertainen takaaminen kaikille yhteiskunnan jäsenille onkin edellytys, jolle kaikki
yhteiskunnan toiminta ja kehittäminen tulisi perustaa ja rakentaa. Osallisuuden käsite on vahvasti
läsnä nykyaikaisessa yhteiskunnan keskustelussa ja erityisesti käsitettä pyritään korostamaan ja
ottamaan esiin silloin, kun on kyse jonkin yhteiskunnallisen asian kehittämisestä. Ajan pyrkimys
nykyisin onkin saada mahdollisimman monen yksilön ääni kuulumaan esimerkiksi kuntalaisia
koskevia muutoksia suunniteltaessa ja päätöksiä tehdessä.
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Kun puhutaan erityisesti nuorten osallisuudesta ja osallistamisesta, korostuu käsitteen määrittely
ja termin kokonaisuuden avaaminen nuorille, niin ettei osallisuuden termi jäisi pinnalliseksi, jolloin nuoren kohdeyleisön voi olla hankala käsittää mistä oikeastaan on kyse. Nuoren osallisuuden
tukemisen voikin ajatella alkavan jo siitä, että avataan nuorelle käsitteen moninaisuutta ja tiedotetaan nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa. Nuorten osallisuudessa on kuitenkin otettava huomioon
kohdeyleisön erityislaatuisuus ja yleisen mahdollistamisen merkitys. Korostettavaa olisikin nuorten kohdalla nostaa esiin sitä, että nuorilla on yhteiskunnan jäseninä yhtä lailla mahdollisuus ja
oikeus ilmaista oman kantansa ja mielipiteensä johonkin olemassa olevaan asiaan ja erityisesti
heidän ikäluokkaansa koskevaan asiaan. Mahdollistamista ja vaikuttamista voi avata konkreettisin
keinoin ja kuvata kuinka nuori voi vaikuttaa esimerkiksi niin aloitteella, sosiaalisessa mediassa
kuin kouluruokailun keskustelussakin, riippuen siitä mitä vaikuttamisella ja mielipiteen ilmaisemisella kulloinkin halutaan tavoitella ja saavuttaa.
Nuorten osallisuuden ollessa kyseessä kohdeyleisön erityislaatuisuutta on myös heidän ikänsä ja
eri sukupolveutensa, jotka tulisi ottaa huomioon. Menneiden aikojen väheksyvät asenteet nuoria
kohtaan kun ovat edelleen turhan tiukassa. Valitettavan usein edelleen nykyaikana päätäntävaltaisilla sekä vanhemmilla yksilöillä on tapana väheksyä nuoria, heidän ääntään ja toiveitaan. Ajatuksena päättävillä ja vanhemmille ihmisille usein vaikuttaakin olevan, että vanhemmat ihmiset tietävät paremmin ja kykenevät ajattelemaan sekä päättämään nuorten puolesta. Sukupolvien välinen
kuilu on ollut aina olemassa, mutta se korostuu nykymaailman mullistavien ja nopeiden muutosten
ajassa yhä vahvemmin. Uuden ja nuoren sukupolven ajattelu ja tapa katsoa maailmaa eroaakin
toisinaan merkittävästi vanhempien sukupolvien tavoista.
Siten nuorten itsensä ja heidän mielipiteidensä esiin nostaminen ja niiden kuuleminen korostuu.
Sillä myös nuorten äänten tulisi kuulua yhteiskunnassa yhtä lailla ja tukemalla nuorten osallisuutta
vahvistetaan samalla nuorten kasvua aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja toimijoiksi sekä kasvatetaan heidän uskoaan tulevaisuuteen, kun osoitetaan heidänkin äänellään olevan merkitystä. Siten
nuorten tulisi saada siihen tukea niin yhteiskunnassa kuin omassa henkilökohtaisessa toimintapiirissään.
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Nuorten osallisuuden pääpisteeksi tulisi ottaa se, että nuoret tekevät ja toteuttavat itse, sivuun pitäisikin jättää se ajatus, että tehdään jotain valmiiksi nuorille. Nuorten toiminnasta tulee heille
kuitenkin mielekkäämpää, kun he saavat muokata ja tehdä toiminnasta juuri heidän näköistään.
Kuitenkin nuorilla itsellään on se tieto-taito, jota tulisi hyödyntää esimerkiksi heidän palveluitaan
suunniteltaessa. Nuoret tietävät itse parhaiten mitä haluavat ja mikä olisi heille oikein. Sillä vaikka
esimerkiksi nuorisoalan työntekijäpuolella onkin vuosikymmenten kokemusta omaavia nuorisoalan ammattilaisia sekä nuorekkaasti ajattelevia henkilöitä, on nuorten maailma kuitenkin vielä
omansa ja jatkuvasti muuttuva, jolloin voi olla haastavaa pysyä perässä. Usein aikuisten ja päättäjien tehdessä nuorten puolesta sekä nuorille valmiiksi, on lopputulos kehnompi kuin jos nuoret
saisivat toteuttaa arvojaan ja tekemisiään itse. Aikuisten osaksi tulisikin ennemmin jäädä nuorten
osallisuuden tukeminen ja nuorten siihen suuntaan kannustaminen sekä tuuppiminen.
Nuorten osallisuudesta erityislaatuista tekee myös se, että nuoren kohdeyleisön ollessa kyseessä,
olisi osallisuuden ja vaikuttamisen tulosten välitön näkyvyys merkittävämmässä roolissa. Nuoret
kuitenkin kasvavat nopeasti ja muutokset muutamassakin vuodessa voivat olla merkityksellisen
mullistavia siirryttäessä peruskouluikäisestä toiselle asteella ja eteenpäin kohti täysi-ikäisyyttä
sekä aikuisuutta. Nuorista voikin olla kovin turhauttavaa, että päätöksenteossa ja vaikuttamisen
tuloksissa voi kestää pitkiä aikoja kaupungin päätöksentekorakenteissa. Toisinaan kun käy niin,
että kun jokin nuoren toive saadaan eteenpäin päätökseksi ja toimenpiteeksi, voi nuori olla jo kasvanut ulos alkuperäisestä toiveestaan, eikä koe sitä siten enää omakseen.
Siten nuorten osallisuuden ollessa kyseessä pienemmät välitavoitteet ja niiden saavuttaminen tulisi
ottaa erityiseen tarkasteluun ja toimenpiteeksi. Nuorten osallisuuden yhteydessä käytännön tulosten osoittaminen korostuukin. Nuorten osallisuudessa kokemuksellisuus ja myönteiset vaikuttamisen kokemukset sekä käytännössä havaittavat tulokset, joita nuoren vaikuttamisella on havaittavissa ovat merkityksellisiä. Käytännön tulosten kautta nuorelle jää vahvempi mielikuva siitä, että
hänen äänellään ja mielipiteellään on merkitystä.
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Tämä asiakirja on tehty Kuopiossa vuosina 2018-2019 toteutetun Kuopion nuoret vaikuttajat hankkeen pohjalta. Hankkeen keskiössä oli Kuopion seudun lasten ja nuorten osallisuuden kartoittaminen sekä ennen kaikkea sen tukeminen ja edistäminen. Hankkeessa tehtiin vahvasti yhteistyötä Kuopion kaupungin virallisten lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien, Kuopion Lasten Parlamentin sekä Kuopion Nuorisovaltuuston kanssa sekä tuettiin yhteistyötä vaikuttajaryhmien sekä
oppilaskuntien välillä. Hankkeen myötä tiedotettiin lapsia ja nuoria vaikuttajaryhmien toiminnasta
sekä innostettiin ja värvättiin uusia ja aktiivisia tekijöitä ja jäseniä mukaan vaikuttamisen ja osallisuuden pariin. Hankkeessa lisäksi jalkauduttiin nuorten pariin keskustelemaan heidän kanssaan
sekä keräämään nuorten ideoita ja toiveita, joita välitettiin eteenpäin eri toimijoille. Lisäksi hankkeen aikana nuoria tiedotettiin toiminnoista ja rohkaistiin vaikuttamaan sekä olemaan aktiivisia
toimijoita kaupungissaan.
Tässä asiakirjassa valotetaan Kuopion virallisten lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien historiaa ja
toiminnan taustaa, kuvataan ja avataan hankkeen aikana suoritettua kehitysprosessia, mallinnetaan
kuinka uusia vaikuttajanuoria värvätään mukaan ryhmien toimintaan sekä esitellään mahdollisia
erilaisia tapoja, joilla osallistaa alueen lapsia ja nuoria myös jatkossa eri tavoin.
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2. Lasten ja nuorten viralliset vaikuttajaryhmät Kuopiossa
Kuntalaissa on määrätty, että jokaisessa kunnassa oltava oma virallinen nuorten vaikuttajaryhmä,
esimerkiksi kunnan/kaupungin Nuorisoneuvosta tai Nuorisovaltuusto. Kuopiossa tällainen ryhmittymä on Kuopion nuorisovaltuusto, joka toimii virallisena kanavana nuorten äänen kuulemiselle
yläkouluikäisille sekä toisella asteella oleville kuopiolaisille nuorille ja opiskelijoille. Lisäksi Kuopiossa toimii ja vaikuttaa myös alakouluikäisten lasten oma virallinen vaikuttajaryhmä, Lasten
Parlamentti. Tässä luvussa esitellään lyhyesti näiden vaikuttajaryhmien historiaa sekä toimintaa.

2.1 Kuopion Nuorisovaltuusto
Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on oltava nuorten virallinen vaikuttajaryhmä, joka
toimii kytköksenä nuorten ja päättäjien välillä ja joka edustaa päätöksenteossa kunnan nuoria. Tavallisimmin tällainen virallinen vaikuttajaryhmä on kunnan Nuorisovaltuusto tai Nuorisoneuvosto.
Kuopiossa tällainen nuorten virallinen vaikuttajaryhmä Kuopion Nuorisovaltuusto (Nuva) on toiminut kaupungissa aina vuodesta 1998 alkaen. Nuvan päätehtävinä on ajaa kuopiolaisten nuorten
asioita, toimia kaupungin nuorten äänenä sekä vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuvan kautta nuori pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin ja oppii kaupungin päätöksentekorakenteista.
Kuopion Nuva välittää kaupungin päätöksentekijöille myös nuorten näkökulmia asioihin. Kuopiossa Nuorisovaltuustolla on edustuspaikat kolmessa kaupungin eri päätöksentekolautakunnassa,
Kasvun ja oppimisen lautakunnassa, Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa sekä uutena edustuspaikkana edustus nyt myös Kaupunkirakennelautakunnassa. Lautakuntien kokouksissa Nuvan
lautakuntaedustajiksi valitut jäsenet pitävät nuorten puolia sekä ilmaisevat oman kantansa nuoria
koskevissa asioissa.
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Lautakuntapaikkojen kautta nuoret pääsevät siten vaikuttamaan esimerkiksi nuorten elinympäristöön, koulujen palveluihin, opiskeluun tai hyvinvointiin liittyviin asioihin. Nuorisovaltuusto tekee
myös muille kaupungin lautakunnille aloitteita merkittäviksi katsomissaan asioissa ja vie niitä
eteenpäin päättäjille. Viime aikoina Nuvassa on tehty ja viety eteenpäin aloitteita niin linja-autovuorojen lisäämisestä kaupungin maaseutualueille kuin myös nuorten ja erityisesti toisen asteen
mielenterveyspalveluiden parantamisesta Kuopiossa. Nuvan päätarkoituksina onkin tuoda nuorten asiat esille kaupungin toimijoille sekä järjestää nuorille toimintaa kaupungissa. Nuva on muun
muassa viime vuosina järjestänyt kaupungissa erilaisia isoja tapahtumia, kuten Rock The Club –
konsertteja kuopiolaisille nuorille. Jokainen Nuva muovautuu kuitenkin aina jäsentensä näköiseksi
ja on kiinni ajassaan sekä ajaa eteenpäin kulloisenkin ajan nuorten toiveita.
Nuorisovaltuuston koko edustus on peräisin kaikista Kuopion yläkouluista, lukioista sekä ammatillisista oppilaitoksista. Jokaisesta oppilaitoksesta on kahden edustajan edustus. Nuorisovaltuuston toimii kaksivuotiskausittain, viimeisin kausi alkoi tammikuussa 2019 ja kestää loppuvuoteen
2020. Viimeisimpään vuodesta 2019 toimintansa aloittaneeseen Kuopion Nuorisovaltuustoon kuuluu 38 jäsentä. Nuva kokoontuu koko jäsenistönsä kesken yleiskokouksiin noin kahden-kolmen
kuukauden välein keskustelemaan ja päättämään erilaisista merkittäviksi kokemistaan asioista.
Muutoin Nuvan kesken pidetään yhteyttä esimerkiksi erilaisten puhelimen mobiilisovellusten, kuten Whatsappin välityksellä. Lisäksi jokaisella Nuvalla on myös 13-jäseninen hallitus, joka kokoontuu muutaman viikon välein valmistelemaan yleiskokouksia ja päättämään kulloisenkin asialistan sisällöstä.
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2.2 Kuopion Lasten Parlamentti

Kuopion Lasten Parlamentti muodostaa kunnassa oman virallisen toimielimen ja demokraattisen
järjestelmän alakouluikäisille lapsille. Lasten Parlamentin tavoitteena on huomioida lasten näkökulma niin kunnan lapsia koskevia asioita valmistellessa kuin päätöksiä tehdessä. Parlamentti
mahdollistaa Kuopiossa lasten kuulemisen erityisesti heitä koskevissa asioissa sekä huolehtii lasten aktiivisesta osallistumisesta ja antaa lapsille keinoja vaikuttaa. Parlamentti kokoontuu säännöllisesti ja vuosittain kokouksiin, joissa käydään läpi lasten elämään liittyviä asioita sekä pohditaan mahdollisia kehittämisenkohteita, joita lapset haluavat kulloinkin esittää kunnan lapsille tarjottujen palvelujen suhteen.
Kuopiossa Lasten Parlamentti aloitti toimintansa vuonna 2010 ja toimii aina kaksivuotiskausittain.
Paraikaa on meneillään Parlamentin viides kaksivuotiskausi. Parlamentti on kokoontunut täysilukuisena vuosittain keväällä sekä syksyllä Kuopion valtuusto-virastotalolle Lasten Parlamentin
suurkokoukseen. Kuopion eri alueiden alakoulujen oppilaskuntien hallitukset valitsevat keskuudestaan jäsenet kuhunkin Lasten Parlamenttiin. Parlamenttiin valitaan aina kaksi edustajaa jokaisesta alakoulusta, yhteensä edustajia on 70 alueen 35 eri alakoulusta. Viimeisin Parlamentin toimikausi alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2020. Parlamentilla on lisäksi 12-jäseninen hallitus, joka kokoontuu kuukausittain keskustelemaan ja ideoimaan oppilaskunnille annettavia tehtäviä, sillä Lasten Parlamentti välittää koulujen oppilaskunnille vuosittain erilaisia tehtäviä,
joiden tulokset ja prosessit esitellään suurkokouksissa keväisin tai syksyisin.
Lasten Parlamentin kokouksissa esimerkiksi pohditaan ratkaisuja lasten esittämiin pulmiin, kerätään lapsilta erilaisia esityksiä ja pyritään lisäämään lasten sekä päättäjien välistä vuorovaikutusta.
Lisäksi Parlamentissa lapset pääsevät opettelemaan oman mielipiteensä esittämistä ja perustelemista. Toiminnan tarkoituksena on tukea lasta hänen kasvussaan kohti nuoruutta ja aikuisuutta ja
Parlamentin taustalla onkin pyrkimys lapsen oman identiteetin kehittymisestä sekä lapsen kasvamisesta osaksi yhteisöä. Lasten Parlamentissa toimiminen edistää lapsen kasvua vaikuttavaksi
kuntalaiseksi ja kansalaiseksi.
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3. Uuden Nuorisovaltuuston muodostaminen
Tässä luvussa esitellään hankkeen aikana kehitettyä ja uudenlaista tapaa muodostaa Kuopion Nuorisovaltuusto erityisten koulukierrosten kautta. Näillä koulukierroksilla nuoria kohdattiin ja osallistettiin sekä tiedotettiin kaupungin nuorten virallisen vaikuttajaryhmän toiminnasta. Lisäksi luvussa esitellään kuinka uuden ja kaksivuotisen toimikautensa aloittavan Nuorisovaltuuston jäsenet
on mahdollista kouluttaa mukaan toimintaan sekä Nuorisovaltuuston eri luottamustoimiin.

3.1 Nuorten värvääminen mukaan Nuorisovaltuuston toimintaan
Koko uuden Nuorisovaltuusto-toiminnan kehittämisessä lähdettiin liikkeelle siitä lähtökohdasta,
ettei Nuva-toimintaa oltu enää havaittu houkuttelevaksi. Nuorisovaltuusto-toimintaa oli kuitenkin
ollut Kuopiossa useita vuosikymmeniä ja siten toiminnalla oli pitkät perinteet. Vallitsevana ennakko-oletuksena olikin pitkään ollut, että luonnollisesti kaikki kaupungin nuoret haluaisivat mukaan toimintaan ja saada siten mahdollisuuden päästä vaikuttamaan oman kaupunkinsa nuorten
asioihin. Todellisuudessa oli kuitenkin havaittu, että nuorten into toimintaa kohtaan oli laantunut
vuosien mittaan ja jopa nuorten yleinen tietämys tällaisesta vaikuttajaryhmän toiminnasta oli hyvin
rajallista, ellei jopa olematonta. Kun vielä vuosituhannen alkupuoliskolla järjestettiin koko kaupungin käsittävät nuorisovaltuustovaalit, oli tilanne muuttunut kaksivuotiskauteen 2017-2018
mennessä.
Kuopion Nuorisovaltuusto 2017-2018 oli jäänyt edustajistoltaan vahvasti vajaamääräiseksi, eikä
edustusta oltu saatu tavoitteen mukaisesti kasaan kaikista kouluista. Nuorten yleinen tietoisuus
toiminnasta oli heikkoa ja kiinnostus toimintaan mukaan lähtemiseen puutteellista. Kaksivuotiskaudelle 2017-2018 mukaan lähteneet nuoret oli heidän kokemuksensa perusteella lähinnä tuupattu mukaan toimintaan opettajien toimesta, niin että muutama aktiivinen ja luotettavaksi mielet-
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ty nuori oli ikään kuin velvoitettu mukaan toimintaan. Kuopion Nuvan vuosikymmenten takaisen
historian perusteella olisi voinut olettaa toiminnan olevan vakiintunutta ja yleisesti nuorten keskuudessa sekä kouluissa tunnettua toimintaa. Todellisuudessa kaupungin uudet nuoret sukupolvet
eivät enää olleet toiminnasta erityisen tietoisia. Nuorisovaltuuston ollessa kyseessä on kuitenkin
otettava huomioon tämän kaupungin valtuustoryhmittymän kohdeyleisön erityislaatuisuus sekä
ymmärrettävä, että nuoret kasvavat nopeasti ja vain muutama vuosi on nuoren ihmisen elämässä
merkityksellisen pitkä aika.
Nuorisovaltuuston edustus vaihtuu suhteellisen usein ja siten ne toiminnan alkuaikoina sekä aiempina vuosina ja kaksivuotiskausina mukana olleet aktiiviset nuoret olivat vähitellen kasvaneet toiminnasta ulos ja heidän jättämästään historiasta ja perinnöstä huolimatta Nuorisovaltuusto-toiminnan jatkuvuus ei ollut säilynyt ja tietoisuus toiminnasta ei ollut välittynyt uusille nuorten sukupolville. Siten uuden Nuorisovaltuuston kaksivuotiskauden 2019-2020 muodostamisessa ja uusien
Nuvan edustajien toimintaan mukaan värväämisessä liikkeelle oli lähdettävä ikään kuin pohjalta
ja uudenlaisia toimintatapoja hyödyntäen. Edellistä Nuvaa 2017-2018 muodostettaessa oli ohjaaville opettajille laitettu yksinkertainen tiedonanto uusien Nuva-edustajien valitsemisesta, kun kuitenkaan se ei ollut johtunut toivottuun lopputulokseen, vaan havaintona oli ollut toiminnasta yleisen tietämyksen puutteellisuus, oli uusi toiminta aloitettava alusta ihan yleisesti vaikuttajaryhmän
toiminnasta tiedottamalla. Toimintaa lähdettiin kehittämään Kuopion nuorisopalveluiden Kuopion
nuoret vaikuttajat -hankkeen avulla. Hankkeessa tarkoitus oli luoda malli, jolla värvätä nuoret jatkossa mukaan toimintaan aina kahden vuoden välein.
Uusien nuorten värvääminen toimintaan aloitettiin ottamalla yhteys kunkin Kuopion yläkoulun,
lukion sekä ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunnan ohjaavaan opettajaan. Edellisen Nuvan yhteydessä oli huomattu erityisesti yläkoulujen edustajien puutteellinen edustus Nuvassa. Siksi kehityshankkeessa haluttiin panostaa erityisesti yläkouluihin ja niiden oppilaiden toiminnasta tiedottamiseen. Yläkoulujen opettajille lähetettiin infokirje (liite 1), jossa selostettiin ja tiedotettiin lyhyesti Nuorisovaltuusto-toiminnasta ja neuvoteltiin ajankohtaa, jolloin heidän koulullaan voisi tul-
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la vierailemaan Nuva-asioissa, niin että vierailun aikana toiminnasta kerrottaisiin ja tiedotettai-siin
kunkin koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenille. Mikäli koulun ohjaava opettaja ei ollut tiedossa, niin tieto kunkin koulun ohjaavasta opettajasta on mahdollista saada kunkin koulun rehtorilta, joka nimittää ohjaavan opettajan toimeen joka syksy. Tiedottavien kirjeiden lähettämisenjälkeen aloitettiin sähköpostiviestien vaihtaminen ohjaavien opettajien kanssa. Sähköpostiviesteissä
sovittiin yhteisistä aikatauluista ja hankkeessa aloitettiin koulukierrokset, joissa hankkeen työntekijä vieraili kunkin Kuopion alueen yläkoulussa ja piipahti jokaisen koulun oppilaskunnan hallituksen kokouksessa.
Koulukierroksilla Nuorisovaltuusto-toiminnasta tiedottaminen aloitettiin teettämällä oppilaskuntien hallitusten jäsenillä Nuva-liikennemerkkitehtävä (liite 2). Tehtävässä nuoret jaettiin pienryhmiin erilaisten luonnetyyppien mukaan, niin että jokaisessa pienryhmässä olisi ollut mahdollisimman erilaisia nuoria. Nuoria ohjeistettiin tekemään Nuva-liikennemerkki. Liikennemerkki-tehtävässä merkityksellistä ei ollut tehtävän tulos, vaan ryhmän toiminta ja sen osoittaminen, että myös
erilaisia ominaisuuksia omaavat jäsenet ryhmässä kykenevät saamaan aikaan monipuolisen lopputuloksen. Siten tehtävässä itse prosessi oli lopputulosta tärkeämpää. Tämä kuitenkin paljastettiin
vasta nuorten tehtyä liikennemerkin ja tehtävän avulla kuvattiin myös Nuorisovaltuuston koostuvan erilaisista taustoista olevista nuorista, jotka kuitenkin kykenevät toimimaan ja vaikuttamaan
yhdessä ja monipuolisesti kuopiolaisten nuorten asioihin.
Nuorten liikennemerkeistä tuli monipuolisia (liite 3), mutta tehtävässä korostettavaa oli ryhmän
toiminnan ilmentäminen lopputuloksen sijaan. Liikennemerkki-tehtävän jälkeen vierailussa esiteltiin yleisemmin Kuopion Nuorisovaltuuston historiaa sekä Nuvan edustajien tekemiä toimia sekä
erilaisia tapoja vaikuttaa kaupungissa. Toimintaan mukaan lähtemistä markkinoitiin nuorille erityisesti sillä ajatuksella, että huolimatta Nuvan perinteistä uudet edustajat saisivat muovata uudesta
Nuorisovaltuustonsa mieleisensä ja vaikuttaa Nuvan kautta juuri niihin asioihin, joita pitivät itselleen merkityksellisinä.
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Koulukierroksilla kävi yhä selvemmin ilmi, että erityisesti yläkouluissa olevien nuorten tietoisuus
tästä Kuopiossa toimivasta virallisesta vaikuttajaryhmästä oli hyvin puutteellinen. Huomiona oli,
että suurin osa yläkouluikäisistä nuorista ei ollut koskaan kuullutkaan Nuorisovaltuustosta. Lisäksi
osa henkilökunnasta ja ohjaavista opettajista kertoi kuulleensa toiminnasta ensimmäistä kertaa
koulukierroksen yhteydessä, toistuva palaute opettajakunnan puolelta olikin, että heistä oli mukava
kuulla tällaista toimintaa olevan myös Kuopiossa. Siten koulukierroksilla tehty yleinen tiedotus
sekä pikainen koulutus Nuva-toiminnasta vaikutti olevan niin nuorille kuin myös opettajille merkittävää.
Merkityksellistä uusien jäsenten värväyksen yhteydessä olikin toistuva toiminnasta tiedottaminen
ja sen säännöllisyys. Toiminnan vakiinnuttaminen vaatisikin pitkäjänteisen yhteistyön koulujen
kanssa. Koulujen ohjaavien opettajien sekä henkilökunnan vaihtuvuus ylipäätään voi olla toistuvaa
ja jopa kehityshankkeen kaksivuotisen toiminnan aikana merkittävä osa ohjaavista opettajista on
ehtinyt vaihtua. Siten yhteistyön jatkuvuuden ylläpito voi olla haasteellista, mutta sitäkin merkityksellisempää on osapuolten aktiivisuus yhteydenpidossa. Toistuvan toiminnasta tiedottamisen
kautta vahvistetaan niin Nuvan näkyvyyttä ja nuorten tietämystä vaikuttajaryhmästä kuin koulujen
ja nuorisotoimenkin yhteistyötä. Jokaiselta kouluvierailulta voi kerätä sanallista palautetta, jota
prosessoimalla ja jonka mukaan voi kehittää vierailun sisältöä seuraavaan vierailuun.
Yläkouluista poiketen Nuvan edustus lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten puolella oli vanhassa Nuvassa ollut vahvempi ja vakiintuneempi, joten hankkeen toteutusaikana ei järjestetty koulukierroksia lukioihin tai ammatillisia oppilaitoksia tiedottaen toiminnasta myös niiden oppilaskunnille, sillä siellä tieto kulkeutui paremmin edellisen Nuvan vahvan edustuksen kautta. Nuvan
edellisen kauden nuoret hoitivat siten toiminnasta tiedottamisen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ohjaaville opettajille lähetettiin toisenlainen toiminnasta yleisesti tiedottava kirje (liite 4) ja pyydettiin koulujen jo olemassa olevia Nuorisovaltuuston edustajia kertomaan oppilaskunnissaan toiminnasta omien kokemustensa pohjalta.
Lähetettyihin kirjeisiin määriteltiin erityinen takaraja, johon mennessä koulujen ja oppilaskuntien
oli päätettävä ja äänestettävä uudet Nuva-edustajansa. Edustajien tulikin olla tiedossa vuoden 2018
loppuun mennessä, jotta uusi toimikausi voitaisiin aloittaa heti vuoden alkaessa.
12
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3.2 Uusien jäsenien kouluttaminen toimintaan

Kun Kuopion Nuorisovaltuusto lopetti loppuvuodesta 2018 kaksivuotisen toimikautensa 20172018, kysyttiin toiminnassa mukana olleilta nuorilta kauden päätteeksi palautetta, jonka pohjalta
toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää sekä tehostaa. Nuorilta saatu palaute oli pitkälti myönteistä
(liite 5). Kuitenkin kun toimikauden viimeisessä kokouksessa kerrattiin toimikauden tapahtumia
ja toimia sekä keskusteltiin kauden toimivuudesta, niin nuorilta nousi erityinen toive vankemmasta
toimintaan kouluttamisesta. Osalle nuorista oli jäänyt epäselväksi esimerkiksi Nuvan erilaisten
luottamustoimien varsinaiset tehtävät ja se, kuinka tehtäviä kuului hoitaa, esimerkiksi kuinka Nuvan sihteerin kuului koostaa pöytäkirjoja. Toimintaan mukaan kouluttamiseen kiinnitettiin erityisesti huomiota uuden Nuvan aloittaessa toimikautensa tammikuussa 2019.
Uuden Nuorisovaltuuston järjestäydyttyä ensimmäisessä yleiskokouksessaan alkuvuodesta 2019,
päätettiin välittömästi järjestää uusille jäsenille kaksipäiväinen kokoontumis- ja ryhmäytymisleiri
(liite 6). Tällainen leiri oli järjestetty myös edellisen Nuorisovaltuuston aloittaessa, mutta silloin
mukana oli ollut huomattavasti vähemmän jäseniä, johtuen Nuvan vajaamääräisyydestä. Uusi leiri
haluttiin järjestää niin, että mahdollisimman moni uusi jäsen pääsi mukaan. Leirillä haluttiin myös
panostaa erityisesti uusien jäsenien kouluttamiseen ja yleiseen tiedottamiseen, niin ettei jäsenille
jäisi epäselvyyksiä, kuten aiemman Nuvan kaksivuotiskauden alussa oli käynyt. Kaksipäiväinen
leiri järjestettiin heti kauden aluksi helmikuussa 2019 Rautavaaran Metsäkartanolla. Erinäisten
ryhmäytymisharjoitteiden ja pelien sekä leikkien lisäksi leirin tarkoituksena oli toimintaan mukaan
kouluttaminen. Siten leirillä avattiin lisää Kuopion Nuorisovaltuuston historiaa, ilmennettiin yhteisesti kaupungin päätöksentekorakennetta sekä Nuvan sijoittumista rakenteessa sekä kerättiin
uusien jäsenten toiveita toiminnan suhteen.
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Nuvan erityisiin luottamustoimiin uusia jäseniä puolestaan koulutettiin niin ikään. Ensimmäisen
järjestäytymiskokouksen aikaan uudelle Nuvalle oli suljetulla lippuäänestyksellä valittu uusi 13jäseninen hallitus. Lisäksi kokouksessa oli valittu uudet jäsenet ja edustajat kuhunkin Nuvan luottamustoimeen. Kunkin Nuvan luottamushenkilön toimen odotukset ja toimet sekä tavoitteet sanallistetttin selkeästi uusille edustajille sekä kerrattiin tehtävät myös jatkaville edustajille.
Jäsenille kuvattiin, kuinka puheenjohtajan odotetaan ottavan vetovastuu ja olevan yleinen yhteishenkilö Nuvassa. Lisäksi kuvattiin, kuinka puolestaan Nuvan sihteerin oletetaan kirjaavan ylös
pöytäkirjoihin Nuvan kokouksissa tehdyt toimet ja päätökset. Sihteeriä mallinnettiin ja avustettiin
pöytäkirjojen kirjoittamisessa vanhojen ja entisten pöytäkirjojen avulla sekä neuvottiin, kuinka
käyttää Nuvan yhteisiä pilvipalvelutilejä sekä päivittää Nuorisovaltuuston internetsivuja. Lisäksi
opastettiin, kuinka Nuvan tiedottajien oletetaan huolehtivan Nuvan markkinoinnista ja sosiaalisen
median eri kanavien ylläpidosta ja päivittävän noita kanavia tehtyjen toimintojen mukaan. Tiedottajille neuvottiin kuinka käyttää ja päivittää Nuvan erilaisia some-tilejä. Lisäksi ilmaistiin, kuinka
Nuvan lautakuntaedustajien odotetaan edustavan Nuvaa sekä kuopiolaisia nuoria lautakuntien kokouksissa ja pitävän nuorten puolta käsiteltäessä nuoria koskevia asioita. Lautakuntien edustajien
odotetaan myös tiedottavan vastavuoroisesti muita Nuvan jäseniä siitä, mitä lautakuntien kokouksissa on kulloinkin päätetty ja keskusteltu.
Uusia jäseniä on auttanut kouluttamaan toimintaa koordinoivien nuorisotoimen henkilökunnan jäsenten lisäksi eräänlaiset tutor-nuvalaiset edelliseltä kaudelta. Nämä edellisen kauden jäsenet on
kutsuttu mukaan uuden Nuvan ensimmäisiin kokouksiin ja vaikka he eivät ole olleet enää päätäntävaltaisia jäseniä, niin heidät on otettu yhteisiin ryhmiin, niin että he voivat välittää jo kerryttämäänsä tietämystä toiminnasta. Jäsenten kouluttamisen yhteydessä on toistuvasti korostettu erityisesti uusille jäsenille, kuinka heillä on mahdollisuus muovata toiminnasta juuri heille mieleistä.
Kokousten sekä koulutustilaisuuksien ilmapiiri on siten pyritty pitämään myönteisen epämuodollisena, niin että jokainen jäsen uskaltaa ottaa puheenvuoroja kokouksissa ja ilmaista oman mielipiteensä. Kaikille jäsenille on mahdollistettu äänensä kuuluminen ja oikeus omien mielipiteiden
ilmaisemiseen.
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4. Yhteistyö oppilaskuntien hallitusten kanssa

Tässä luvussa esitellään tapaa vakiinnuttaa yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen välillä ja kuvataan säännöllisen vakiinnuttamisen merkitystä. Lisäksi luvussa esitellään menetelmää, jolla osallistaa oppilaskuntien hallitusten jäseniä keräämällä heiltä ideoita kunkin alueen nuorten palveluiden kehittämiseksi.

4.1. Yhteistyön vakiinnuttamisen merkitys

Uutta Nuorisovaltuustoa muodostettaessa yhteistyö oppilaskuntien hallitusten sekä ohjaavien
opettajien kanssa on ollut avainasemassa. Yhteydenotto sekä yhteyden ylläpito oppilaskuntien
kanssa olikin se määräävä toimenpide, jonka avulla uusi Nuorisovaltuusto saatiin muodostettua ja
koottua täysilukuiseksi. Siten hankkeen toisena toteutusvuonna yhteistyötä lähdettiin luonnollisesti jatkamaan ja vahvistamaan. Jo keväällä 2019 Nuvan kevätkauden tullessa päätökseensä ja
ennen kesälomien alkua ohjaaville opettajille laitettiin viestiä (liite 7), jossa neuvoteltiin yhteistyön
jatkamisesta ja Nuorisovaltuuston viimeaikaisten toimintojen kuvaamisesta yhdessä kunkin koulun Nuva-edustajan johdolla.
Siten nuorisotoimen ja oppilaskuntien välisen yhteistyön lujittamiseksi hankkeessa aloitettiin uudet koulukierrokset. Toisen vuoden koulukierroksilla nuorille tiedotettiin jälleen ylipäätään Nuorisovaltuusto-toiminnasta sekä kuvattiin Nuvan uuden kauden ensimmäisen vuoden sujuvuutta ja
toimenpiteitä yhdessä kunkin koulun Nuva-edustajan johdolla. Toisen vuoden koulukierrosten
avulla vahvistettiinkin eri alueiden oppilaskuntien ja nuorten tietoisuutta Nuorisovaltuustosta.
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Koulukierrosten merkittävänä tavoitteena ollut jatkuvuus sekä toimiva yhteistyö koulujen kanssa
on mahdollista saavuttaa säännöllisyyden kautta. Opettajakuntaan ja kouluihin on siten pidettävä
määrätietoisesti yhteyttä, vierailtava kouluilla toistuvasti ja tehtävä tutuksi niin Nuorisovaltuustoa
kuin nuorisotoimeakin. Koulumaailmassa sekä henkilökunnan että oppilaiden vaihtuvuus voi olla
äkillistä ja siksi järjestäytyneen yhteistyön aikaansaamiseksi kuluu aikaa. Koulukierroksilla on
myös huomattu, että vaihtuvuus jopa koulujen oppilaskuntien hallituksissa voi olla nopeaa, osa
oppilaskuntien hallituksen jäsenistä vaihtuu miltei täysin vuosittain, kun alakoulusta siirrytään yläkouluun tai kun yhdeksäsluokkalaiset siirtyvät toiselle asteelle.
Toisen vuoden koulukierroksilla havaittiinkin, kuinka osassa oppilaskuntia vastassa oli täysin uusia oppilaskuntien jäseniä, joille tiedotettiin Nuva-toiminnasta ensimmäistä kertaa. Myös opettajapuolella vaihtuvuutta on runsaasti esimerkiksi niin opettajien eläköityessä kuin uusien sijaisopettajienkin muodossa. Siten esimerkiksi Nuva-toiminnan lyhyttä esittelyä jokaisella kerralla tulisi
nostaa esiin kouluilla vieraillessa. Onnistunut yhteistyö oppilaskuntien ja koulujen kanssa on mahdollista saavuttaa toistuvuudelle ja itsensä tutuksi tekemällä.
Koulujen henkilökunnan sekä oppilaiden vaihtuvuudesta huolimatta toisen vuoden koulukierroksilla ja oppilaskuntia tapaamalla esiin on kuitenkin noussut se myönteinen seikka, että nuorten
tietoisuus Nuvasta ja sen toiminnasta on vankempaa kuin vuotta aiemmin. Kun vielä edellisellä
kerralla oppilaskuntien tapaamisissa Nuva käsitteenä oli nuorille vieras ja tuntematon, olivat nuoret tällä kertaa valveutuneempia toiminnasta ja tiesivät siitä enemmän kuin aiemmin. Sitenkin koulukierrosten jatkaminen ja toiminnan vakiinnuttamisen tulisi turvata myös jatkossa uusien ja vuosittaisten koulukierrosten muodossa.
Jatkettu ja säännöllinen yhteistyö oppilaskunnan hallituksen sekä ohjaavien opettajien kanssa vahvistaa myös kunkin koulun Nuva-edustajan oman edustuksellisuuden kokemusta. Sillä menneessä
on käynyt ilmi, että vaikka Nuvan edustajat on valittu juuri koulunsa edustajaksi Nuorisovaltuustossa, tuntuvat he ikään kuin edustavan ennemmin itseään, eivät kouluaan, sillä yhteistyö koulujen
ja Nuvan välillä on hakenut vielä muotoaan. Siten jokainen koulun Nuva-edustaja pitäisikin nostaa
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koulukierroksilla pääosaan ja antaa heille tilaa kertoa omista kokemuksistaan, aikuisen ollessa
ikään kuin vain tukemassa edustajan kuvausta tarpeen mukaan. Nuvan kaksivuotiskauden loppua
kohden toiminnasta tiedottamisen saattaa tehdä haastavammaksi se, että osa edustajista on kahden
vuoden sisällä ehtinyt siirtyä yläkoulustaan toiselle asteelle ja uuteen kouluun. Siten uudet koulukierrokset tulisi järjestää pikimmiten uuden kauden aina alettua ja tehdä ne säännöllisiksi.

4.2. Nuorten osallistaminen ideoita keräämällä
Toisen vuoden koulukierroksilla oli tavoitteena Nuorisovaltuusto-toiminnasta tiedottamisen lisäksi kerätä oppilaskuntien nuorten ideoita niin Nuvalle kuin kunkin alueen nuorisotoimelle eteenpäin välitettäviksi. Koulukierrosten tarkoituksena olikin vahvistaa eri alueiden nuorten äänen ja
toiveiden kuulemista sekä välittymistä. Oppilaskunnan hallitusten jäsenet saivatkin koulukierroksilla ideoida vapaasti ja esitettyjä toiveita sekä ideoita oli runsaasti. Ideoista tehty kooste (liite 8)
paljastaa kuinka monipuolisia toiveita nuorilla on esittää.
Nuorten toiveet on välitetty Nuorisovaltuustolle eteenpäin pohdittaviksi. Toiveita on välitetty
myös kunkin alueen nuorisotoimelle. Nuorten toiveiden ja ideoiden toteutuminen riippunee niin
toiveiden luonteesta sekä siitä mihin Nuorisovaltuuston tai nuorisotoimen resurssit riittävät. Myös
kunkin oppilaskunnan koulun sijainti sekä yhteistyön laatu paikallisen nuorisotoimen kanssa vaikuttanee toiveiden toteutumiseen. Kuitenkin kaikki nuorten ideat ja toiveet on välitetty Nuorisovaltuuston hallitukselle, joka osin niiden pohjalta alkoi pohtia apuraha-toiminnan käynnistämistä
mahdollisimman monen toiveen toteuttamiseksi. Tästä lisää asiakirjan luvussa 5.
Nuorten ideoita kerätessä yllättävän toimivaksi on myös osoittautunut ulkopuolisen ihmisen läsnäolo oppilaskunnan keskuudessa. Nuoret ikään kuin aktivoituivat vahvemmin ideoimaan, kun
paikalla oli erikseen koululle vierailun tehnyt henkilö. Siten vieraan ihmisen läsnäolo voikin toimia parempana sysäyksenä nuorten innostamiselle sekä vaikuttamaan lähtemiselle. Koulukierrok-
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silla ja nuoria kohdatessa on huomattu myös, kuinka erityisesti kauempana Kuopiosta sijaitsevilla
maaseutualueilla ja niiden kouluissa sekä oppilaskunnissa ollaan jopa imarreltujakin siitä, että kerrankin heidän luokseen maaseudulle ja viheralueille tullaan kyselemään ja esittelemään, niin ettei
kaiken aina tarvitse tapahtua kantakaupungissa ja Kuopiossa, ettei heidän aina tarvitsisi suunnata
maaseudulta kantakaupunkiin päin, kuten on tavallisesti tapana. Siten nuorten kuuleminen ja heidän luokseen menemisen jatkaminen olisi tärkeää erityisesti Kuopion maaseutualueilla, jotka ovat
eriarvoisessa asemassa jo pitkien välimatkojen sekä olemassa olevien palvelujen vähäisempien
vaihtoehtojen myötä.
Merkityksellistä koulukierroksissa ja yhteistyössä oppilaskuntien kanssa on Nuorisovaltuustosta
tiedottamisen sekä nuorten ideoiden kokoamisen lisäksi ollutkin ylipäätään se havainto, kuinka
otettuja nuoret ovat siitä, että heidän äärelleen mennään ja heidän toiveitaan kuullaan ja jopa kirjataan ylös. Sen sijaan, että nuorille saneltaisiin mitä heidän pitäisi tehdä ja esimerkiksi mitä on
päätetty kuinkin alueen nuorten palveluista, olivat nuoret myönteisesti mukana, kun heidät otettiin
mukaan ideoimaan ja heiltä kysyttiin mielipiteitä. Osaltaan havainto kuvannee sitä, kuinka poikkeukselliseksi nuoret kokevat sen, että heilläkin voisi olla sananvaltaa ja päätäntävaltaa asioista.
Siten aikuisten pitäisikin pyrkiä yhä aktiivisemmin kohtaamaan nuoria ja rohkaisemaan heitä vaikuttamaan sekä osallistumaan. Nuoria kohtaamalla ja heidän puoleensa kääntymisellä kun on havaittu olevan myönteisiä tuloksia. Siten oppilaskuntayhteistyötä jatkamalla olisikin mahdollista
tavoittaa ja saada osallistettua laaja joukko kuopiolaisia nuoria eri alueilta.
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5. Osallistava budjetointi osaksi Nuorisovaltuuston toimintaa

Kuopion Nuorisovaltuuston aloitettua uuden kaksivuotiskautensa alkuvuodesta 2019 on käynyt
ilmi, kuinka esimerkiksi kaikki uudet Nuvan jäsenet eivät koe Kuopion Nuvan perinteistä ja suurinta kuukausittaista tapahtumaa, Rock The Clubia (RTC:tä), enää omakseen. Vaikka tapahtumalla
on kaupungissa pitkät perinteet ja se on pitkään käytössä ollut konsepti, vaikuttaa se myös olevan
osalle uusista Nuorisovaltuuston edustajista merkityksettömäksikin koettu jäänne menneistä kausista ja edustajista. Esiin on noussut uusien edustajien myötä, kuinka nuoret eivät koe RTC-konseptin vastaavan kaikkien nykyisten nuorten toiveita.
Rock The Clubissa on esiintynyt kuukausittain eri genrejä edustavia kotimaisia artisteja ja bändejä,
siten Kuopion Nuorisovaltuuston on vastannut kuopiolaisten nuorten toiveeseen tarjota enemmän
tapahtumia ja tekemistä nuorille juuri RTC –konseptin muodossa. Jo perinteeksi muodostuneita
RTC -tapahtumia on järjestetty aina vuodesta 2009 alkaen. Toisin sanoen tapahtuma on ollut jo
kauan olemassa ennen kuin nykyisen Nuvan nuoret ovat olleet tapahtumien ideoinnista ja luomisesta kiinnostuneita. RTC –tapahtumien järjestämiseen käytetään Nuorisovaltuuston vuosittaisesta
budjetista suuri osa ja siksi merkityksellistä olisi, että tapahtuma olisi ennen kaikkea Nuorisovaltuuston jäsenten omakseen mieltämä ja heitä aktivoiva. Kaikki edustajat eivät enää sitä pidä tärkeänä tai nykyajan nuorten tarpeita vastaavana.
Perinteikkään RTC-konseptin mallia ei syyttä pitäisi rikkoa. Samalla perinteitä on turha pitää yllä
pelkästään niiden perinteikkyyden vuoksi, mikäli niitä ei koeta omaksi ja nykyajan nuorten tarpeita
vastaaviksi. Ja kun Nuorisovaltuusto-toiminnan perimmäisenä ajatuksena olla kulloistenkin jäsentensä näköinen ja oloinen, pitää edustajien toiveet huomioida esimerkiksi perinteistä konseptia
muuttamalla. Siitä syystä Nuorisovaltuusto on keskustellut erityisesti viime aikoina tapahtuman
jatkosta ja siitä voisiko Rock The Clubeihin käytettävää rahasummaa jakaa järjestämällä myös
muita tapahtumia. Ajatuksena on ollut, että tapahtumaa ja sen perinteikkyyttä ei täysin hylättäisi,
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vaan että kuukausittaisten clubien sijaan ja ohessa Nuva voisi käyttää heille osoitetun vuosittaisen
budjetin rahaa myös laajemmin, esimerkiksi järjestämällä useampia ja pienempiä tapahtumia ympäri vuoden tai käyttämällä rahaa monipuolisemmin kohteisiin, joihin edustajat haluaisivat rahaa
käytettävän.
Tähän liittyen voisi Nuorisovaltuuston toimintaa olisi mahdollista kehittää jatkossa osallistavan
budjetoinnin mallia hyödyntäen, niin että Nuorisovaltuusto kykenisi vastaamaan useampien kaupunkinsa nuorten toiveisiin ja hyödyntämään heille annettua budjettia monipuolisemmin. Osallistava budjetointihan tarkoittaa mallia, jossa tavallisia kuntalaisia osallistetaan vaikuttamaan ja päättämään kaupungin tai kunnan rahankäytön kohteista. Osallistavassa budjetoinnissa esimeriksi kerätään kuntalaisilta ideoita, joita toteuttaa tietyllä olemassa olevalla summalla. Kuntalaisia osallistavassa budjetoinnissa kuka tahansa kuntalainen voi ilmaista esimerkiksi aloitteella perusteluineen
idean tai ajatuksen, jota jollakin summalla voisi lähteä kunnassa toteuttamaan.
Osallistavan budjetoinnin mallin ideaa on hyödynnetty Kuopion nuorisopalveluissa jo aiemmin.
Myös hanke on ollut mukana idean hyödyntämisessä Kuopion maaseutualue Karttulan nuorisotyöhön suunnatun perintörahan jakamisen prosessin aikana. Tuossa perintörahaprosessissa Karttulan seudulle oli jätetty suuri summa rahaa, joka oli perinnön jättäneen toiveen mukaisesti käytettävä alueen nuorisotyön kehittämiseksi. Tuossa perintörahaprosessissa osallistettiin Karttulan
seudun lapsia ja nuoria ideoimaan mahdollisia kohteita, joihin perintörahaa voitaisiin käyttää. Lasten ja nuorten ideoita ja ehdotuksia kerrytettiin tulevaisuusverstas-menetelmällä (liite 9). Lopuksi
ideat laitettiin esille ja jokaiselta luokalta äänestettiin jatkoon yksi eniten kannatusta saanut ehdotus jatkoon ja kaikkien luokkien yhteiseen äänestykseen (liite 10). Myöhemmin Karttulan seudun
5.-9 - luokka-asteiden oppilaat saivat äänestää jatkoon valituista ideoista eniten kannatusta saaneen
ehdotuksen toteutettavaksi, niin että perintörahaa käytettäisiin ehdotuksen toimeenpanoon. Prosessin toteuttamista jatkoivat kesällä 2018 Karttulan alueelle palkatut nuorisonohjaajat.
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Pohdinnassa ja keskusteluissa Nuvan sisällä onkin ollut osallistavan budjetoinnin mallin hyödyntämistä Nuvan budjetin käyttämisessä. Nuorisovaltuustossa voisi ottaa toteutukseen eräänlaisen
”Nuvan apurahan” jakamisen osallistavan budjetoinnin mallia hyödyntäen. Nuorisovaltuuston
apurahan jakamista voisi toteuttaa esimerkiksi niin, että kunnan eri alueilla asuvilta nuorilta voisi
esimerkiksi kouluittain tai luokittain kerätä perusteltuja ideoita, mihin rahaa voisi käyttää. Nuorten
osallistamista eri alueilla voisi toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä oppilaskuntien kanssa. Nuva
voisi antaa toimeksiannon eri koulujen edustajilleen rahankäytön kohteiden ja ideoiden keräämisestä kouluittain. Samalla toimeksianto voisi vahvistaa kunkin koulun Nuvan edustajan omaa
edustuksellisuutta, niin ettei Nuvan edustaja olisi edustamassa Nuorisovaltuustossa vain itseään,
vaan kouluaan ja omaa asuinaluettaan.
Osallistavassa budjetissa kukin eri alueen nuori voisi ajatella rahaa käytettävän itseään lähellä oleviin kohteisiin ja siten nuorille ja Nuorisovaltuustolle osoitetusta budjetista pääsisi osalliseksi useampi eri alueilla asuva nuori. Kun ideat olisi kerätty kouluista ja nuorilta, Nuorisovaltuusto voisi
äänestää ja päättää keskuudessaan ideat, joita lähteä toteuttamaan. Mikäli kaikkia ideoita ei voisi
toteuttaa sellaisinaan, voisi niitä myös kehittää ja toteuttaa resurssien mukaan myöhemmin. Samalla kerättyjä toiveita voisi välittää myös muille päättäjille esimerkiksi lautakunnissa, niin että
jos Nuvan rahkeet ja rahat eivät riittäisi kaiken toteuttamiseen, niin päättäjille välittyisi niin ikään
tieto siitä mitä kullakin asuinalueella ja kunkin koulun alueella kaivataan ja mitä nuorille toivotaan.
Osallistavan budjetoinnin saattaminen osaksi Nuva-toimintaa on hankkeen päättymisen aikaan
keskustelunasteella ja otettu esiin koko edustajiston kesken loppuvuodesta 2019. Mallin hyödyntäminen on tavoitteena saattaa käytäntöön jatkossa.
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6. Nuorten kuuleminen jalkautumalla

Kaupungin virallisten lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien merkitystä tai oppilaskuntien hallitusten
työtä väheksymättä, eivät nuo viralliset ja laissa määrätyt ryhmittymät kuitenkaan tavoita kaikkia
nuoria tai edusta heidän kantaansa ja toiveitaan. Osasyynä voi olla, että usein noihin ryhmittymiin
sekä oppilaskuntien hallituksiin hakeutuu jo valmiiksi aktiivisia nuoria, jotka ovat monessa mukana. Kuitenkaan näiden jo valmiiksi aktiivisten nuorten joukkio ei edusta kaikkien nuorten ääntä
Kuopiossa. Jalkautumalla nuorten pariin heidän suosimilleen paikoille esimerkiksi keskustassa tai
asuinalueilla, on mahdollista saada kuuluviin myös ne toiveet, jotka eivät välttämättä muutoin välittyisi eteenpäin.
Kaupungin nuorisopalveluissa on pyritty ottamaan jalkautuminen käyttöön yhtenä vaihtoehtoisena
työtapana. Jalkautumista nuorisotoimessa on tavallista tehdä esimerkiksi nuorisotalojen hiljaisempina aikoina, muun muassa loppukeväästä tai kesäisin, kun nuorisotalot eivät enää ilmojen lämmetessä houkuttele nuoria kävijöitä. Tällöin nuorisotyön ammattilaiset pyrkivät siirtymään paikoille, joissa nuoret liikkuvat sen sijaan, että nuoria odoteltaisiin talolla. Tavallisesti jalkautuminen
nuorten pariin voidaan kokea kuitenkin turhauttavana, mikäli sillä ei ole selkeää tavoitetta. Sillä
jos toiminnan tarkoituksena on seurata mitä muille aikuisille huolta aiheuttavat nuoret puuhailevat
esimerkiksi ilta- viikonloppu- tai loma-aikaan, hoitaa vastaavaa tehtävää jo esimerkiksi kaupungin
muut toimijat ja viranomaiset. Myös nuorten lähestyminen ja heidän kanssaan satunnainen jutteleminen ja neuvominen nuorisotoimen työntekijänä voi olla haastavaa, ellei kyseessä ole esimerkiksi nuorisotalolta tuttu nuori, sillä vieraita nuorisotoimenkin ihmisiä kohtaan nuoret voivat olla
luonnostaan epäluuloisia. Siten esimerkiksi kaupungin nuorisotoimessa suoritettu jalkautuminen
tuntuu toisinaan hakevan vielä suuntaansa ja etsivän vielä tavoitettaan.
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Kuitenkin jos jalkautumista lähdetään toteuttamaan tavoite edellä, voi lopputulos olla mielekkäämpi ja kehityskelpoisempi. Jalkautumisen tavoitteena voi olla yksinkertaisesti jonkin erityisen
aktiviteetin tarjoaminen kohdeyleisölle, niin että mukaan jalkautumiseen otetaan esimerkiksi erilaisia pihapelejä. Tarjottujen aktiviteettien kautta nuorten tavoittaminen voi myös helpottua ja aktiviteetin parissa jää on helpompi murtaa ja jutustelukin tulee luonnostaan.
Jalkautumisen tavoitteeksi voi ottaa yhtä hyvin myös noilla julkisilla paikoilla notkuvien nuorten
osallistamisen, heidän toiveidensa kartoittamisen ja äänensä kuulemisen. Jalkautumalla nuoria voi
osallistaa esimerkiksi valmiilla ja olemassa olevilla kysymyksillä, joiden pohjalta tehdään tiedusteluja ja haastatellaan nuoria heidän toiveistaan. Nuorilta saatujen vastausten pohjalta puolestaan
voidaan tehdä toimenpiteitä toiveiden ja ideoiden toteuttamiseksi sekä välittää nuorten toiveita
eteenpäin esimerkiksi alueelliselle nuorisotoimelle. Kuitenkin kun nuorille suunnatun työn pohjana on tehdä työtä nuorille ja nuoret edellä ja nuorilta itseltään kun on saatavissa suoraan oikeellinen ja relevantti tieto sekä toiveet, joiden pohjalta luoda houkuttelevampaa toimintaa sen sijaan,
että aikuiset suunnittelisivat ja toteuttaisivat jotain, mistä kuvittelevat nuorten innostuvan.
Nuorten kuulemiseksi olisikin asetettava itsensä nuorten asemaan, eikä pitäisi olettaa nuorten tulevan esimerkiksi nuorisotyötä tekevän aikuisen luokse, sillä kynnys lähestyä vierasta aikuista ihmistä on monelle nuorelle liian korkea. Sen sijaan, jos halutaan kerätä nuorilta vastauksia tai ideoita, voisi jalkautumalla osallistaa näitä nuoria esimerkiksi haastattelemalla. Hankkeen aikana jalkauduttiin eri alueille muiden alueellista nuorisotyötä tekevien ohjaajien kanssa useampaan otteeseen erityisesti kesäaikana, jolloin nuorisotaloilla oli hiljaisempaa ja koulut sekä vaikuttajaryhmät
lomailivat. Jalkautuessa toteutettiin kokeilla kysellä kesäpäivinä tavoitetuilta nuorilta heidän toiveitaan nuorille osoitetun toiminnan ja suhteen ja esimerkiksi nuorisotyön kehittämiseksi. Valmiiden kysymysten (liite 11) avulla toteutettiin kyselyä ja kirjoitettiin yhdessä toisen nuorisonohjaajan kanssa nuorten vastausten pohjalta artikkeli (liite 12), jossa on avattu nuorten esittämiä toiveita
ja ajatuksia nuorisotyöstä.
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Jalkautumista ja sen kautta saadun tiedon merkityksellisyyttä ei pitäisi väheksyä, sillä kun kyseessä on nuorten osallisuus, kyetään nuorten pariin jalkautumalla saada esiin myös erilaisten
nuorten ääntä ja toiveita. Siten esimerkiksi hiljaisempina aikoina ja esimerkiksi jos nuorille tarjotut
palvelut eivät tavoita nuoria, voi palvelut pyrkiä viemään nuorten luo ja samalla kerätä nuorten itsensä mielipiteitä siitä, miksi tarjotut palvelut eivät välttämättä kohtaa kohdeyleisöään. Keskeistä
jalkautumisessa on lisäksi se kokemus, että myös niin sanotut aikuisille huolta aiheuttavat ja esimerkiksi nuorisopalvelujen tarjoamien toimintojen ulkopuolelle vapaaehtoisesti jäävät nuoret ilmaisevat mielipiteensä mielellään ja ovat otettuja, että heitä kuunnellaan. Sillä kuuntelemisen sijasta tavallisempaa vaikuttaa olevan, että heitä käsketään tekemään jotakin.
Aikuisten roolina pitäisikin siten olla nuorten rohkaiseminen, tukea nuoria ilmaisemaan mielipiteitään ja avustaa heitä viemään toiveita eteenpäin sekä rohkaista nuoria mukaan toteuttamaan erilaisia nuorille suunnattuja asioita, kuten tapahtumia Usein houkuttelevammaksi asian nuorille tekee se, jos nuoret saavat itse toteuttaa ja olla mukana, jolloin yhtä tärkeää kuin lopputulos, on koko
prosessi. Siten nuorten pariin rohkaistumalla ja jalkautumalla vahvistetaan myös nuoren tuntemusta siitä, että myös hänen mielipiteillään on merkitystä.
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7. Vaikuttajapäivä kuopiolaisille 4.-luokkalaisille
Tässä asiakirjassa on painottunut nuorten osallistaminen ja sen vahvistaminen. Kuitenkaan myöskään lasten vaikuttamismahdollisuuksia kaupungissa tulisi nostaa esiin yhtä lailla. Lapsen mahdollisuus osallistua arjessa vahvistaa kuitenkin osaltaan lapsen toimijuutta. Lisäksi osallistumisen
mahdollisuuden tarjoaminen lapselle arjen eri askareisiin vähentää lapsen ulkopuolisuuden kokemusta, kun asioita ei vain käsketä ja sanella hänelle, vaan kun lapsi pääsee vaikuttamaan omalla
äänellään asioihin, jotka koskevat häntä. Alakouluikäisille suunnattu virallinen vaikuttamiskanava
Lasten Parlamentti on toiminut Kuopiossa jo pian vuosikymmenen ja Lasten Parlamentin jäsenet
ovat vuosien varrella olleet monessa mukana, aina omien ideoidensa ja toiveidensa mukaisesti.
Kuitenkin suunnitelmissa on lisätä jatkossa käytännön vaikuttamisen mahdollisuuksia erityisen
alakouluikäisille suunnatun vaikuttamispäivän muodossa.
Kuopiossa on tarkoitus järjestää keväällä 2020 pilottikokeiluna ensimmäistä kertaa 4.-luokkalaisille lapsille suunnattu Vaikuttajapäivä, jossa lapset pääsevät harjoittelemaan sekä opettelemaan
arjen vaikuttamisen kautta vaikuttamistaitoja sekä tapaamaan kaupungin eri toimijoita sekä päättäviä virkamiehiä. Teemana tässä Vaikuttajapäivässä on ”Lapsi vaikuttajana” ja pilottikokeilu järjestetään aluksi muutaman Kuopion alueen koulun 4.luokkalaisille. Päivän aikana tarkastellaan
päivän eri osuuksien toimivuutta ja pyritään kehittämään päivää jatkossa yhä paremmaksi. Vaikuttajapäivä on tarkoitus jatkossa kasvattaa isommaksi ja järjestää lopulta kaikille kuopiolaisille
4.-luokkalaisille.
Päivän aikana lapset pääsevät oppimaan demokratian toiminnasta sekä opettelemaan uusia taitoja
erilaisten tehtäväpisteiden muodossa. Kuopion kaupungin erilaisia palveluja tarjoavat toimijat tulevat lapsille tutuiksi Vaikuttajapäivän aikana ja lapset harjoittelevat vaikuttamista mielipiteen
kertomisen kautta. Päivä antaa lapsille mahdollisuuden tutustua vahvemmin kotikaupunkinsa eri
palveluihin ja päivän aikana kaupungin eri toimijat ja niiden päättävä henkilökunta tulevat lapsille
tutuiksi. Lisäksi lapset pääsevät ilmaisemaan ideoitaan ja toiveitaan sekä lasten näkökulmaa kul-
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lekin toimijalle. Myös toimijat saavat Vaikuttajapäivässä mahdollisuuden kysyä lasten mielipiteitä ja kehitysideoita tarjoamilleen palveluille. Myös osallisuuden käsite eri puolineen tulee lapsille
tutuiksi käytännön tehtävien kautta ja lapset pääsevät käytännössä ilmaisemaan omaan kantansa
sekä ideansa, mikä osaltaan lisää lasten toimijuutta sekä tunnetta yhteisöllisyydestä.
Päivän suunnittelu on tässä vaiheessa vielä kesken ja Kuopion nuoret vaikuttajat –hanke ehtii päättymään ennen sen varsinaista toteuttamista. Kuitenkin pohja ja konsepti Vaikuttajapäivälle on olemassa ja päivä on toteutumassa. Päivän tehtävärastit ja tarkemmat käytännön järjestelyt ovat työn
alla ja tulevat varmistumaan ensi kevään aikana. Pääasiallisena tarkoituksena on saada Vaikuttajapäivään mukaan kaupungin eri alojen toimijoita ja työntekijöitä kohtaamaan lapsia ja viettämään
keskusteluhetkiä heidän kanssaan. Toimijoiden on tarkoitus pystyä hyödyntämään Vaikuttajapäivässä lapsilta kerättyjä ideoita ja toiveita suunnitellessaan toimintaansa jatkossa, niin että toimintojen lapsiystävällisyys vahvistuisi. Kaiken kaikkiaan suunnitellun Vaikuttajapäivän tarkoituksena
on osoittaa lapsille, että heidänkin mielipiteillään on merkitystä ja myös lapsilla on mahdollisuus
sekä oikeus ilmaista mielipiteitään kaupungissaan.
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8. Päätäntä

Tässä asiakirjassa on kuvattu erilaisia tapoja ja keinoja, joilla vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja sen kokemuksia. Asiakirja on painottunut kertomaan kuntalaissa määrättyjen lasten ja
nuorten vaikuttajaryhmien toiminnasta ja niiden kehittämisestä. Näiden määrättyjen vaikuttajaryhmien aktiivinen sekä ajassaan kiinni oleva toiminta onkin vähättelemättömän merkityksellistä.
Nuo vaikuttajaryhmät ovat kuitenkin aikanaan muodostuneet pitämään kunkin alueen lasten ja
nuorten puolta ja ajamaan heille tärkeitä asioita kussakin kunnassa ja kaupungissa. Kuntalaisilla
ja päättäjillä on siten velvollisuus pitää nämä vaikuttajaryhmät elinvoimaisina niitä tukemalla ja
kuuntelemalla sekä ottamalla niiden kanta huomioon päätöksenteossa ja asioita suunniteltaessa.
Kaikki yksilöt eivät kuitenkaan pääse mukaan määrättyjen vaikuttajaryhmien toimintaan, eikä kaikilla ole kiinnostustakaan sitoutua monivuotiseen toimintaan. Siten lasten ja nuorten osallisuutta
tulisi tukea myös muilla keinoilla. Olisikin nostettava esiin vaikuttajaryhmien toiminnan lisäksi
osallisuuden eri keinoja myös muissa yhteyksissä sekä korostaa sitä, kuinka jokainen lapsi ja nuori
voi vaikuttaa ja olla osallinen myös omilla valinnoillaan omassa elinpiirissään. Korostettava olisi,
että jokainen yksilö on oikeutettu ajamaan eteenpäin niitä asioita, joita hän katsoo itselleen merkityksellisiksi sekä tekemään valintoja omien arvojensa pohjalta ja muovaamaan siten elämäänsä
eteenpäin.
Nuoret edustavat tavallisesti ryhmittymää, josta ollaan huolissaan. Ovathan he eräänlainen väliinputoajien joukko, lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Kuitenkin nuoret ovat niitä, jotka kykenevät
luovimaan nopeiden muutosten maailmassa ja samalla nuoret ovat sukupolvena aina olleet niitä,
jotka ajavat muutoksia ja pyrkivät kyseenalaistamaan vanhat normit. Nykymaailma, jossa esimerkiksi tekniikan mahdollistamat muutokset ovat nopeita ja esimerkiksi sosiaalisen median eri sovelluksien hallitessa vahvasti nuoren maailmaa, voi nuorekkaallakin aikuisella olla vaikeuksia pysyä perässä. Edellytys nuorten ymmärtämiseen ja heidän tapaansa katsoa maailmaa ja asioita vaa-
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tisi nuorten aitoa kuulemista ja heidän pariinsa menemistä. Kun kuitenkin juuri nuorilta itseltään
saadaan tietoa, jonka pohjalta tehdä täsmällisempiä heitä koskevia päätöksiä.
Kun on kyse nuorten osallisuudesta ja osallistamisesta, tulisi aikuisten osaksi jäädä rohkaista ja
kannustaa kaikin keinoin nuorten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja oikeus tulla kuulluksi, esimerkiksi kun kyse on perinteisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Aikuisten tulisi
myös varmistaa, että myös niiden vähemmän rohkeiden ja aktiivisten yksilöiden ääni kuullaan ja
on yhtä merkityksellinen sekä kannustaa myös vähemmän vahvoja vaikuttamaan ja osallistumaan.
Osallisuuden mahdollisuus tulisikin taata kaikille, sillä osallisuuden tukeminen ja nuorten suora
kuuleminen ehkäisevät samalla nuorten ulkopuolisuuden kokemusta, kun he kokevat tulevansa
kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Kuitenkin kaikilla on luontainen pyrkimys tulla kuulluiksi ja nähdyiksi ja osallisuuden kokemus voi aikaansaada sekä vahvistaa osaltaan yksilöiden toimijuutta.
Osallistumiseen rohkaisemalla tuetaan kuitenkin nuorten kuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, joita osaltaan vahvistavat muilta, niin vertaisilta kuin myös aikuisilta, saatu tuki ja hyväksyntä sekä ymmärretyksi tuleminen. Jotta vältyttäisiin niin sanotulta näennäisosallisuudelta, tulisi
osallistamisen olla lähellä lapsen tai nuoren arkea ja elinpiiriä. Siten aikuisten osallistaessa lapsia
ja nuoria tulisi muistaa puhua lasten ja nuorten kieltä lähteä osallisuudessa liikkeelle heidän elämäänsä lähellä olevista asioista ja niihin vaikuttamisesta. Esimerkiksi mahdollisuuksista vaikuttaa
koulussa ja vapaa-ajalla. Vahvistettaessa nuorten osallisuutta ja varmistettaessa heidän kuulluksi
tulemisensa tuetaan samalla nuorten yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä heidän kiinnittymistään
yhteisöön ja kasvuaan kohti yhteiskunnan vaikuttavaa jäsenyyttä.
Kuopion nuoret vaikuttajat -hankkeen aikana on pyritty lisäämään nuorten kokemuksellisuutta
vaikuttamisesta sekä osoittamaan, että on olemassa virallisia tahoja ja ryhmiä, joiden kautta ajaa
nuorten asioita ja saada äänensä kuuluviin. Samalla on pyritty myös vahvistamaan nuorten myönteisiä kokemuksia vaikuttamisesta ja tiivistämään yhteistyötä nuorten asioita ajavien toimijoiden
välillä. Kouluja ja nuorisotoimea, vaikuttajaryhmiä ja oppilaskuntia kun on turha pitää erillään,
kun niillä kaikilla kuitenkin on yhteinen tavoite vahvistaa nuorten osallisuutta sekä sen mukanaan
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tuoman yhteisöllisyyden kokemuksellisuutta. Hankkeen aikana on lisäksi pyritty nostamaan esiin
nuorten osallisuuden merkitystä osoittamalla keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa, kartoittamalla
nuorten toiveita ja saattamalla niitä toteen sekä osoittamalla, että myös nuorilla on sananvaltaa.
Menetelminä on käytetty niin ideointia, keskustelua kuin mielipiteiden keräämistäkin. Samalla yllä
on pyritty pitämään rohkaisevaa ja tukevaa ilmapiiriä, jotka osaltaan vahvistavat nuoren turvallisuuden tunnetta ja helpottavat mielipiteen ilmaisemista sekä aktiivista osallistumista. Lisäksi
hankkeen aikana on pyritty antamaan vastuuta nuorille itselleen, sillä kun nuori saa tehdä ja toteuttaa itse sekä on itse vastuussa toiminnasta, tukee se vahvemmin hänen motivaatiotaan osallistua ja tehdä aktiivisesti sekä vähentää keinotekoista näennäisosallisuutta.
Kaiken kaikkiaan nuorten osallistamiseen on olemassa erilaisia keinoja, joihin olisi vain rohkeasti
tartuttava. Nuorille olisi tarjottava mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen, erityisesti jos he
eivät sitä osaa tai tiedä voivansa vaatia. Osallisuuden mahdollistaminen onkin avainasemassa ja
se, että nuoret ovat tietoisia mahdollisuuksistaan vaikuttaa. Merkittävää olisi myös osoittaa, että
jokainen voi näiden määrättyjen vaikuttajaryhmien lisäksi vaikuttaa niin omassa elinpiirissään,
koulussaan kuin esimerkiksi harrastuksissaankin osallistumalla, ilmaisemalla oman mielipiteensä
ja perustelemalla sen. Vaikuttamista on kuitenkin jo yhteisiin toimiin osallistuminen sekä aktiivisuus, joiden avulla voidaan yhdessä saavuttaa parempi tulevaisuus.
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KIRJE YLÄKOULUJEN OHJAAVILLE OPETTAJILLE
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Hyvää alkanutta lukuvuotta ohjaavat opettajat! Olette varmasti tässä vaiheessa jo päässeet hyvin
kiinni koulutyöhön kesäloman jälkeen ja siksi haluaisin nyt lähestyä teitä koulunne oppilaita koskevilla vaikuttamis- ja osallisuusasioilla.
Kuopiossa toimii nuorten oma virallinen ja kuntalaissa määritetty vaikuttajaryhmä, Kuopion Nuorisovaltuusto (Nuva), jonka kautta nuoret pääsevät päättämään ja vaikuttamaan itseään koskeviin
asioihin kaupungin päätöksentekoelimissä. Tänä syksynä on tarkoitus muodostaa uusi Nuva kaksivuotiskaudeksi 2019-2020. Siksi näin syksyn 2018 aikana Nuvaan pitäisi saada koostettua uudet
jäsenet, kun Nuvan uusi kausi alkaa heti tammikuussa 2019. Nuvan edustuksen on tarkoitus koostua jokaisesta Kuopion yläkoulusta, lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta. Uuden Nuvan muodostamiseen sekä jokaiselta koululta saatavien edustajien värväämiseen liittyen haluaisin ehdottaa
seuraavaa:
Olisin mielelläni tullut vierailemaan koulullanne ja oppilaskuntanne hallituksen kokouksessa, mikäli sellainen sopisi teille? Vierailun tarkoitus olisi, että tulisin käymään koulullanne ja tapaisin
oppilaskuntanne jäsenet, joille voisin esitellä Nuvan historiaa ja toimintaa pienen toiminnallisen
pienryhmätehtävän kautta. Esittelyihin menisi aikaa noin puolisen tuntia, mahdollisesti hieman
päälle. Olisiko tällaisen vierailun järjestäminen teillä siellä koululla mahdollinen nyt tämän syksyn
aikana? Millainen ajankohta teille sopisi vierailun järjestämiseen? Onko teillä tässä lähiaikoina
esimerkiksi sovittuna kokouksia, jolloin voisin tulla piipahtamaan koulullanne?
Uuden Nuvan edustajat on tarkoitus koostaa koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenistä, niin että
jokaisen koulun oppilaskunnasta saataisiin kaksi jäsentä Nuvaan. Nuvan jäsenet valitaan oppilaskuntalaisista ennen kaikkea siksi, jotta he voivat toimia äänitorvena oppilaskunnan ja Nuvan välillä ja välittää siten kouluilta asioita Nuvaan ja päinvastoin. Onnistuisiko tällaisen vierailun järjestäminen? Voisiko sen saada aikataulutettua täksi syksyksi? Liitän alle lyhyen esittelyn Nuvasta.
Kuopion nuorisovaltuusto
Kuopion Nuorisovaltuusto on vuodesta 1998 toiminut nuorten virallinen vaikuttajaryhmä Kuopiossa. Nuvan päätehtävinä on esimerkiksi vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon nuoria koskevissa
asioissa tuomalla nuorten omia näkökulma heitä itseään koskevissa asioissa, toimia nuorten äänenä
kaupungin päätöksenteossa sekä edustaa nuoria erilaisissa lautakunnissa. Viime aikoina Nuva on
muun muassa ajanut kaupungin päättäjille aloitetta bussivuorojen lisäämisestä Kuopion maaseutualueille. Nuvan tarkoitus on lisäksi kuunnella kaupungin nuorten toiveita ja järjestää nuorille
toimintaa

ja

tapahtumia

kaupungissa.

Lisätietoa

löytyy

http://www.po1nt.fi/fi/kunnat/kuopio/kuopion-nuorisovaltuusto/

verkosta

osoitteesta:

LIIKENNEMERKKI-TEHTÄVÄN OHJEISTUS

Liite 2

Tarvikkeet: A3-kokoisia papereita, tusseja, värikyniä.
Tavoite: Osoittaa, että myös erilaiset ihmistyypit osaavat toimia yhdessä ja tehdä ratkaisuja.
Vahvistaa erilaisten tyyppien yhteistyötä.

1. Tehtävän ensimmäisessä vaiheessa oppilaskunnan hallituksen jäseniä pyydetään siirtymään eri
puolille luokkaa sen mukaan millaisiksi he itsensä ryhmätyöntekijänä mieltävät, esimerkiksi niin,
että:




ryhmätöissä johtajan roolin omakseen kokevat nuoret menevät tilan vasempaan takanurkkaan
sosiaalisiksi ja kaikkien kavereiksi itsensä mieltävät sijoittuisivat oikeaan takanurkkaan
hiljaisemmiksi tarkkailijoiksi ja pohdiskelijoiksi itsensä mieltävät asettuisivat oikeaan etunurkkaan

2. Seuraavaksi nuoria pyydetään asettumaan pienryhmiin niin, että jokaisessa pienryhmässä on
kaikkien kolmen luonnetyypin edustajia (tarkkailijoita, sosiaalisia, johtajia)
3. Seuraavassa vaiheessa nuoria kehotetaan mainitsemaan ääneen muutama adjektiivi/kuvaava
sana, joka heille tulee mieleen käsitteestä NUVA (esim. keltainen, vihainen, vieras). Nuorten ehdottamat kuvaavat sanat voivat olla abstraktejakin. Nuorten ehdottamat sanat kirjoitetaan taululle/seinälle näkyviin.
4. Seuraavaksi nuoria ohjeistetaan valitsemaan yksi taululle kirjattu adjektiivi sekä tekemään A3kokoiselle paperille varoitusmerkki/liikennemerkki Nuvasta. Ohjeistetaan, että merkissä ei saisi
lukea muuta kuin sana Nuva. Valitun adjektiivin tulisi tulla siitä kuitenkin ilmi muilla tavoin.
5. Merkkien ollessa valmiit nuoret esittelevät liikennemerkkinsä koko luokalle ja laittavat muut
arvaamaan valitsemansa adjektiivin merkin perusteella.
6. Merkkien esittelyn jälkeen nuorille paljastetaan, ettei tehtävän varsinainen tavoite ollut saada
liikennemerkki tehtyä, vaan sen sijaan nuorten ryhmäytyminen ja pienryhmien toiminta. Nuorille
selvitetään tehtävän kautta, että vaikka pienryhmissä oli erilaisia ihmistyyppejä mukana, niin he
kaikki saivat yhteisen lopputuloksen ja liikennemerkin aikaiseksi. Tehtävän tarkoituksena onkin
avata nuorille sitä, että myöskään Nuorisovaltuusto ei edusta yhdenlaisten nuorten ideologiaa ja
toiveita, vaan ryhmittymä muodostuu hyvin erilaisista taustoista olevista nuorista, jotka yhteistyöllä kykenevät saamaan ihmeitä aikaan ja edustavat siten erilaisten nuorten ääntä Kuopiossa.

NUVA-LIIKENNEMERKIT

Pyörön koulu, ”vaikuttava Nuva”
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Pyörön koulu, ”monipuolinen, värikäs Nuva”

Pyörön koulu, ”äänekäs, vaikuttava Nuva”

Pyörön koulu, ”monipuolinen Nuva”

Hatsalan klassillinen koulu, ”nuorekas Nuva”

Hatsalan klassillinen koulu,”outo Nuva”
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Puijonsarven koulu, ”tappava Nuva”

Puijonsarven koulu, ”tappava Nuva”

Neulamäen koulu, ”vieras Nuva”

Puijonsarven koulu, ”puinen Nuva”

Neulamäen koulu, ”outo Nuva”

Juankosken koulu, ”vastuullinen Nuva”
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Juankosken koulu & Lukio,
”kuulevainen Nuva”

Nilsiän yhtenäiskoulu, ”luova Nuva”

Nilsiän yhtenäiskoulu, ”aktiivinen Nuva”

Juankosken koulu & Lukio,
”Vastuullinen Nuva”

Nilsiän yhtenäiskoulu, ”keltainen Nuva”

Riistaveden koulu, ”tuntematon Nuva”
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Riistaveden koulu, ”punainen Nuva”

Jynkänlahden koulu, ”tyhjä Nuva”

Jynkänlahden koulu, ”värikäs Nuva”

Jynkänlahden koulu, ”nopea Nuva”

Jynkänlahden koulu, ”nopea Nuva”

Karttulan kissakuusenkoulu, ”vieras Nuva

Liite 3

Karttulan kissakuusenkoulu, ”tuntematon Nuva” Vehmersalmen koulu, ”majesteettinen
Nuva”

Vehmersalmen koulu, ”vaikuttava
Nuva”

KIRJE OHJAAVILLE OPETTAJILLE
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Hyvät oppilaskuntien ohjaavat opettajat,
Lähestyn teitä koulunne oppilaita koskevilla osallisuus- ja vaikuttamisasioilla. Kuopiossa toimii
nuorten virallinen vaikuttajaryhmä, Kuopion Nuorisovaltuusto (Nuva). Nuvan edustus koostuu Kuopion yläkouluista, lukioista sekä ammatillisesta oppilaitoksesta. Näin loppuvuodesta 2018 on tarkoitus aloittaa uusien edustajien haku Nuvan kaksivuotiskaudeksi 2019-2020. Sitä varten nyt jo syksyllä 2018 pitäisi valita uuteen Nuvaan jäsenet ja edustajat teidän koulultanne, kun uuden Nuvan
kausi aloitetaan heti tammikuussa 2019.
Olen yhteydessä teihin, sillä uuteen Nuvaan haluaisimme edustuksen kaikista kouluista ja myös teidän koulultanne kaksi edustajaa Nuvaan. Toivoisimme, että ottaisitte asian esiin oppilaskunnan
hallituksen kokouksissanne ja tiedustelisitte oppilaiden kiinnostusta lähteä vaikuttamaan nuorten asioihin Kuopiossa. Koulussanne on myös entisiä Nuvan edustajia, mikäli he ovat halukkaita ja kykeneviä jatkamaan uudessa Nuvassa, onnistuu toki sekin. Voitte keskustella asiasta oppilaskuntanne
kesken ja pyytää entisiä edustajia kertomaan toiminnasta muille oppilaille.
Alkuperäisenä ajatuksena on ollut, että Nuvan jäsenet koostettaisiin koulujenne oppilaskuntien hallitusten jäsenistä. Näin on ajateltu tehdä ennen kaikkea siksi, jotta valitut jäsenet voisivat toimia äänitorvena oppilaskunnan sekä Nuvan välillä. Tärkeintä kuitenkin olisi edustajien aktiivisuus ja aito halu
vaikuttaa nuorten asioihin.
Saatte vapaat kädet uusien edustajien valitsemiseen. Oppilaskuntanne hallitus voi esimerkiksi valita
keskuudestaan Nuvaan kaksi jäsentä, esimerkiksi vaalein tai äänestämällä. Kuitenkin jos koulussanne
ilmenee innokkuutta Nuva-toimintaa sekä nuorten asioihin vaikuttamista kohtaan myös oppilaskuntanne hallituksen ulkopuolelta, niin voitte toki järjestää koko koulun vaalit.
Tärkeintä olisi, että uudessa aloittavassa Nuvassa olisi kahden edustajan edustus per koulu. Tarvitsisimme tiedon koulunne edustajista joululomaan mennessä, jotta saisimme uuden Nuvan kauden
uusine edustajineen aloitettua heti ensi tammikuussa. Voisitteko ottaa tämän asian esille seuraavissa
oppilaskunnan hallituksen kokouksissanne? Ja tiedustella oppilaiden innokkuutta lähteä mukaan toimintaan? Alle on liitetty tiivistetty esittely Kuopion Nuvasta.
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Kuopion Nuorisovaltuusto
Kuopion Nuorisovaltuusto on vuodesta 1998 toiminut nuorten virallinen vaikuttajaryhmä Kuopiossa.
Nuvan edustus koostuu Kuopion jokaisesta yläkoulusta, lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta.
Nuvan päätehtävinä on muun muassa vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa tuomalla meidän nuorten omia näkökulmia asioihin, viime aikoina Nuva on muun muassa ajanut
kaupungin päättäjille aloitetta bussivuorojen lisäämisestä viheralueille. Nuvan tarkoitus on tuoda
nuorten asiat esille sekä järjestää nuorille toimintaa kaupungissa. Nuva on muun muassa järjestämässä
erilaisia tapahtumia, kuten Rock the Club –konsertteja Kuopiossa. Jokainen Nuva muodostuu kuitenkin jäsentensä mukaiseksi ja näköiseksi ja uusi Nuva voi tehdä aivan hyvin jotain muutakin.
Nuorisovaltuustolle valitaan hallitus, joka kokoontuu noin kolmen viikon välein. Kokonaisuudessaan
nuorisovaltuusto kokoontuu yhteiskokousten muodossa noin kahden-kolmen kuukauden välein keskustelemaan esimerkiksi kulloisenkin asialistan sisällöstä. Yleiskokouksista maksetaan kokouspalkkio. Lisätietoa Kuopion Nuorisovaltuustosta löytyy verkosta osoitteesta: http://www.po1nt.fi/fi/kunnat/kuopio/kuopion-nuorisovaltuusto/
Osoitteesta löytyy esimerkiksi vanhojen Nuvan kokousten kokouspöytäkirjat sekä linkit Nuvan erinäisiin some-kanaviin.

PALAUTELOMAKE NUVASTA 2017-2018
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1. Olen ollut Nuvan toiminnassa erityisen tyytyväinen


Mukavaan ilmapiiriin ja hallituksen toimintaan sekä kaksivuotiskauteen



Kokouksien ruokiin, kokoukset toimii hyvin ja ripeästi ilman jaaritteluja



Hyvä rento ilmapiiri kokouksissa



Kokouspalkkiot



Kaudellamme Nuvan toiminta on sujunut ilman suurempia ongelmia



Hauskoja ihmisiä



Mahdollisuus hienoihin kokemuksiin (retket yms.)  Eduskunta



Olemme oppineet paljon

2. Erityisen hyvin tästä Nuvan kaksivuotiskaudesta jäi mieleen


Eduskunta, Olli sählää



Matka eduskuntaan, joukkoliikennealoiteprosessi



Eduskunta-reissu, uusi logo ja bussivuorojen lisäys



Joukkoliikennealoite, jälkimmäinen vuosi, kaverit, matkat ja ruoka



Ullalle kaveri! 



Kokouspalkkioiden saaminen  Nuvan tunnustaminen



Uusi logo!!

3. Kehitysehdotuksia seuraavaa Nuvaa ajatellen, mitä olisi voitu tehdä toisin


Koulutus vastuutehtäviin, hallituksen ja valtuuston yhtenäistäminen



Kunnollinen perehdytys mikä Nuva on ja mitä tekee



Pöytäkirja ja muut liitteet kokouksista spostiin (helpompi pysyä kärryillä jne.)



Matkakorvaukset pitkämatkalaisille?



Seurata aktiivisemmin kaupunginvaltuuston toimintaa ja ottaa siellä käsiteltäviin asioihin
kantaa



Parempaa järjestäytymistä tarvitaan (tehdään tarpeeksi selväksi kuka kukin on)



Lisää ryhmäytymisiä  porukasta yhtenäisempi



Parempaa koulutusta (kokouskäytännöt, luottamustehtävät, esim. sihteeri)

4. Muita kommentteja vapaasti (risuja, ruusuja, terkkuja seuraavan Nuvan jäsenille tms.)


Tehdään Nuvasta cool! 



Kulttuuriareena toimii kokouspaikkana erittäin hyvin



Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 



We love Ulla and Tea! <3 Kaupungin toimielinten välinpitämättömyys (esimerkkinä Allu
Koskinen)

RYHMÄYTYMISRETKI RAUTAVAARALLE 9.-10.2.2019
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OHJELMA

Lauantai 9.2.
8.00 Lähtö KulttuuriAreenalta
(8.10 Vuorelan ramppi)
(8.30 Siilinjärven linja-autoasema)
(n. 9.00 Nilsiän Savon tarviketalo)
10.00 Perillä, majoitus
11.00 Lounas
12.00 Kaupunkiorganisaation esittely, Nuvan sijoittuminen päätöksentekorakenteessa yms.)
13.00 Antikahvila-idean käsittely (jako 6 pienryhmään, opinnäytetyö-tiivistelmät luettaviksi)
14.00 Päiväkahvi
15.00 Eevin osuus (tutustumisleikit yms.)
17.00 Illallinen
18.00 Vapaata tutustumista, hengailua, pelaamista, ulkoilua
22.00 Hiljaisuus

Sunnuntai 10.2.
8.00/9.00 Aamiainen
10.00 Po1nt.fi –sivuston käyttö (yhteisesti), sihteerin koulutus (Nuvan kone, pöytäkirjapohjat yms.)
11.00 Lounas
12.00 Yleisesti: Nuva 20v, roll upit (uudella logolla), lautakuntapaikkojen uudistus, Nuvan uusi
ääni & näkyvyys, Nuvan tulevaisuus, Tulevaisuuden kahvila kirjastoon (ideat?), Hyvinvoiva Kuopio 2030 (Kati käymään kokouksessa), PikkuPiip-tapahtuma.
13.00 Paluu kohti Kuopiota
15.00 Perillä Kulttuuriareenalla

KIRJE OHJAAVILLE OPETTAJILLE YHTEISTYÖN JATKAMISEKSI
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Hyvät oppilaskuntien ohjaavat opettajat,

Kuopion Nuorisovaltuuston vuoden tammikuussa 2019 alkanut kevätkausi alkaa tulla päätökseensä
ja suunnittelemme täällä kovasti jo tulevaa syksyä. Nuvan kausi lähti aktiivisesti liikkeelle ja uusi
Nuva on ehtinyt olla monessa mukana. Kiitos siitä kuuluu myös teille, sillä teidän Nuvaan valitsemanne uudet edustajat toivat paljon uusia ideoita ja puhtia toimintaan.

Lähestyn teitä nyt jälleen viestillä, sillä olisimme mielellämme jatkaneet yhteistyötä oppilaskuntien
hallitusten kanssa. Mikäli mahdollista, haluaisimme tulla vierailemaan jälleen oppilaskuntanne hallituksen kokouksessa ensi syksynä, mikäli se sopisi teille? Vierailulle voisimme yhdessä koulunne
Nuva-edustajien kanssa kertoa tästä Nuvan kaudesta ja lisäksi koota millaisia toiveita oppilaskuntanne jäsenillä olisi esittää Nuvalle (esim. millaisia tapahtumia, toimintoja nuoret toivoisivat Nuvan
järjestävän yms.)

Olisiko tällainen oppilaskuntanne kokouksessa vierailu mahdollista järjestää ensi syksynä koulun ja
lukuvuoden jälleen alettua?

OPPILASKUNTIEN TOIVEET NUVALLE & ALUEEN NUORISOTOIMELLE
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Maaninkajärven koulu






Koulun työskentelyilmapiirin ja yhteishengen parantaminen
Positiiviseen ilmapiiriin luominen
Oppikirjojen parantaminen
Koulun toiminnan ja tapahtumien + välineineiden parantaminen
Välituntitoiminnan parantaminen









Haluaisin, että olisi paikka jossa olla joka päivä ja myös hyvällä säällä
haluaisin auttaa bileiden järjestämisessä
Lisää liikunta/harrastepaikkoja
Lisää tekemistä
Haluaisin jotain
Joku lämmin koppi (talven varalle)
Kimble-lautapeli

Vehmersalmen koulu







Sähköpotkulaudat, festarit (alaikäisille), pöytäjalkapallo, ilmakiekko
Pelipöytiä, joita saisi pelata, esim futispöytä
Halloween-tapahtuma
Nuvaan tutustumiskerta ja lisää latauspisteitä keskustaan
Päihteiden vastainen kampanja, jossa joku palkkio koululle/luokalle
Joku liikuntatapahtuma, jossa voisi koittaa eri lajeja

Hatsalan klassillinen koulu











Juhlia ja tapahtumia
Nuorisoiltoja
Teemapäiviä koululle  lisää näkyvyyttä Nuvalle, jos Nuva järkkäisi
Oleskelupaikkoja
Nuorille lisää yhteisiä tiloja
Nuvan tapahtumiin pääsisi vapaaehtoistyöhön?
Ulkotreenipaikkoja
Koulujen välisiä (urheilu)kilpailuja
Lisää bileitä (useammin)
Kauhu/Halloween –teemaisia asioita (kauhukuja yms.)

Nilsiän koulu




Kasaribileet Nilsiään tai teemapäivä
Black Friday
Liikuntapäivä (Tahkolla?) koulujen kesken, jos olisi Tahkolla, niin koulun oppilaskunta
voisi olla mukana järjestämässä
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Juankosken koulu








Tapahtumia, joissa nuoret voisi kokoontua ja lisätä yhteishenkeä
Lisää busseja viikonlopuille, jotta päästäisiin paremmin Kuopioon esim. harrastuksiin
Nuorisotalolle jotain tapahtumia (esim disko)  yläasteikäisille
Jotain teemapäiviä kouluihin (väriviikko, Black Friday)
Eihän Juankoskelta vähennetä enää etsiviä nuorisotyöntekijöitä  Wauto takaisin Juankoskelle
Olla toteuttamassa esim. diskoja (nuorisotalolla?)  niin että olisi rajattu alaikäraja, niin
että tarjottaisiin tekemistä juuri nuorille (yläasteikäisille, ei aina lapsille tai K18)
Walimolle enemmän tapahtumia (esim. kalastuspäivä ja jotain teemapäiviä (esim väriviikot, teemaviikot tms.)

Puijonsarven koulu








Nuorten olympialaiset
Retki hevostallille halukkaille
disko
joku liikuntatapahtuma
enemmän skeittiparkkeja Kuopioon
pähkinäautomaatti kouluun
Hirmunen pelitapahtuma

Minna Canthin koulu




Skeitti/dirttiparkkeja (temppupyöräparkkeja)
Paint Ball –turnaus koulujen välille?
Teemapäiviä kouluun (oppilaskunta)

Neulamäen koulu















Ilmaista ruokaa, juomaa, karkkia
Tutustumista eri lajeihin, esim. amerikkalainen jalkapallo
Nuorille kokkikerhoja &virtuaalipelitapahtumia
Tuomas on paras –paitoja
Enemmän tapahtumia
Ilmasta karkkia
Särkiniemeen joku katos, jossa on penkit nuorille
Hengailupaikkoja nuorille
Katiskan aukioloajat paremmaksi
Koulujen väliset kilpailut
Kilpailu, johon voi itse osallistua, vaikka kirjoituksella tai kuvalla yms.
lanit & koulujen väliset peliturnaukset
Koulujen väliset urheiluturnaukset, esim. juoksu
VR-pelipäivä sponsored by Warppi
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Karttulan kissakuusenkoulu







Sähköpotkulaudat
Bileet
Keikkoja lisää
Kesäleirejä
Lisää oleskelupaikkoja (sisällä ja lämmin)
Billeitä lisää ja mopotalli

Riistaveden koulu











Skeittiramppien kunnostus Riistavedellä
Paint Ball –retki?
Lätkäturnaus
Puolapuut käytäville
Kiipeilyseinä-retki
Teemapäivät
Ilmakiekkopöydän kunnostaminen
Pilkkipäivä
Linja-autoja enemmän
Pikkujoulut (koulussa)

Pyörön koulu















Nuorille enemmän matalan kynnyksen ”hengailupaikkoja”/oleskelupaikkoja, jo iltapäivästä alkaen, myös lomilla
Skeittiparkkeja ja hengailupaikkoja, kilpailuita
Keskustaan esim. Apajaan joku paikka, mistä ei aina häädetä pois
Paremmat bussiaikataulut & pysäkit
Pakolliset koulu-uinnit pois (ja hiihto)
Pakkoruotsi pois & pakollinen venäjän kieli
Kouluruoka paremman makuiseksi
Ilmainen uinti ja kuntosali nuorille
Pelitalo  peliturnaus/lanit (palkintoja?)
Tapahtumia Matkukseen (pelitapahtuma/kokeilu, jossa kokeilla erilaisia pelejä)
Kouluun välipala-automaatteja
Netflix & chill, ”yötön yö” (isot pyjamabileet esim Kuopiohallissa?)
Mahdollisuuksia päästä mukaan toteuttamaan
Uudet tietokoneet koululle

OHJEISTUS KARTTULAN PERINTÖRAHA-IDEOINTIIN
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Karttulan nuorisotyö on saanut perintörahalahjoituksen, jonka käytöstä on tarkoitus päättää yhdessä nuorten kanssa. Jokainen luokka tuottaa yhden idean, josta kaikki Karttulan alueella asuvat
5.- 9. –luokkalaiset pääsevät äänestämään vuonna 2018 rahoituskohteiksi valittuja ideoita. Ideoita
rahan jakamisesta ja käyttämisestä tuottavat 5.-8. –luokkalaiset.
Menetelmänä käytetään Tulevaisuuden verstasta, jossa tarkoitus on hylätä totutut ajatukset ja jossa
jokaisella on mahdollisuus tuoda mielipiteensä julki. Verstaan tarkoitus on nostaa esiin epäkohtia
ja etsiä yhdessä ratkaisuja epäkohtiin ideoimalla.
1. Esittelyharjoitus
jokainen nuori (sekä ohjaaja) kertoo nimensä sekä sen mitä tekee vapaa-ajallaan
 ohjataan nuoria vaivihkaa aiheeseen ”vapaa-ajan toiminta”
2. Kritiikkivaihe
Oppilaita pyydetään kirjoittamaan erillisille A4 –papereille epäkohtia Karttulan alueen nuorisotoiminnassa, tarkoitus on nostaa esiin asioita, jotka ovat mahdollisesti huonosti Karttulan
nuorisotyössä, eli ideoida, että mitä alueen nuorisotoiminnasta puuttuu. Nyt saa irrotella teemalla ”kun ei meillä täällä ole koskaan…”
3. Puutteet ja epäkohdat ryhmitellään teemoittain
4. Mielikuvitusvaihe
Kritiikkivaiheen väittämät käännetään positiivisiksi. Kaikki ideat puutteiden korjaamiseksi
ovat hyviä.
Tämä voidaan tehdä pienissä ryhmissä tai kiertäen keksimällä toteutusideoita. Ideat kirjoitetaan post it -lapuille ja laput kiinnitetään puutteiden kohdalle.
5. Toteuttamisvaihe
Puutteista ja toteutusideoista työstetään konkreettisia ratkaisuja ja esityksiä, jotka kirjataan
ylös, yksi esitys/paperi
Esim. välitunnilla ei ole mitään paikkaa leikkiä koulun pihaan olisi kiva saada pesäkeinuja
6. Äänestys
Jokainen oppilas saa viisi ääntä. Äänet voi hajottaa tai antaa yhdelle ehdotukselle kaikki. Äänet
voi merkitä tukkimiehen kirjanpidolla. Mahdollisimman monivärisiä tusseja mukaan, jotta jokaisella äänestäjällä olisi oma väri.
7. Lasketaan äänet
Eniten ääniä saadusta ehdotuksesta tehdään A1 kokoinen esitys, esitys valokuvataan tai videoidaan. Tuotokset tallennetaan linkin taakse verkkoon. Paperiversiot ehdotuksista ovat myös
nähtävillä kouluilla.

KARTTULAN PERINTÖRAHAPROSESSIN IDEAT
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Karttulan seudun 5.-9. –luokkalaisten lasten ja nuorten yhteiseen äänestykseen menneet
ideat perintörahan käyttämisen kohteista



Pihkainmäen koulun hiekkakenttä tekonurmeksi



Lisää kiikkuja Pihkainmäen koululle



Liikuntapuisto Karttulaan



Kahviotoimintaa koululle



Skeittipuisto Karttulaan



Trampoliinipuisto Karttulaan



Asfalttikenttä mopoiluun/pyöräilyyn



Uimahyppytornit Karttulan ja Syvänniemen uimarannoille



Suljettu asfalttisuora Karttulaan



Voimistelutila Karttulaan



Karttulan uimarannan pukukoppien kunnostaminen

ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ JALKAUTUMISEEN
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Mitä toivoisit kaupungin tarjoavan nuorille? (millaisia hengailupaikkoja? millaisia aktiviteetteja? millaisia tapahtumia?)



Millaista toimintaa toivoisit kaupungin nuorisopalveluilta? (millainen ohjattu toiminta?
hengailu? pelit?)



Käytkö nuorisotiloissa? Pidätkö nuorisotiloja houkuttelevina? Millainen nuorisotilan pitäisi olla, että se olisi houkutteleva?



Mihin haluaisit vaikuttaa kaupungissa? Mihin koet voivasi jo nyt vaikuttaa?



Onko Kuopion Nuorisovaltuuston toiminta sinulle tuttua? Millaisia mielikuvia siitä syntyy? Mitä toiveita sinulla olisi esittää Nuvalle?



Millaisia toimintoja Nuva voisi järjestää? Mitä artisteja haluaisit nähdä Rock The Clubissa?



Voivatko esimerkiksi eriteemaiset tapahtumat houkutella nuoria? Mikä olisi sinusta houkutteleva teema? Pitäisikö erilaisia teematapahtumia olla enemmän?



Mitä tapahtumissa pitäisi olla? (vilkkuvia valoja, musiikkia, aktiviteetteja?)

ARTIKKELI NUORTEN TOIVEISTA
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Nuoret kaipaavat lisää tapahtumia Kuopioon: ”Tärkeää on, että siellä on kaikki kaverit”

Nuorisopalvelujen tarjonta ei aina vastaa nuorten kysyntää, sillä emme välttämättä tiedä, mitä nuoret haluavat. Eräänä heinäkuisena iltana päätimme jalkautua nuorten pariin kuulemaan nuorten
toiveita, myös niiden nuorten, joita emme nuorisotiloilla kohtaa. Tavoitimme noin 40 nuorta keskustan alueelta.
Kyselimme nuorille järjestettyjen kesäloma-ajan toimintojen riittävyydestä ja siitä oltiinko nykyiseen tilanteeseen ja toimintoihin tyytyväisiä. Vastaukset vaihtelivat paljon. Osan mukaan nuorille
on kesäisin ihan tarpeeksi toimintaa. Eräs nuori nainen totesi, että ”erityisesti jos kelit ovat lämpimät, on ihan kiva olla vaan kavereiden kanssa ulkona ja hengata.” Hänen kaverinsa oli samaa
mieltä ja lisäsi etteivät he hyvillä keleillä osallistuisi sisätiloissa järjestettäviin toimintoihin.
Osa nuorista koki, että loma-ajan toiminnot, kuten esimerkiksi kesäkuussa järjestettävä päiväleiritoiminta KivaKesä on kohdennettu lapsille ja yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret eivät koe
tarjontaa kiinnostavana. Myös syysloman ja hiihtoloman toiminnot koettiin liian nuorille suunnatuiksi. Kaupunki on usein huomioinut nuoremmat Supersyyslomissa sekä Hyperhiihtolomissa,
mutta ne eivät houkuttele kaikkia nuoria. Osa vastaajista toivoi lisäksi, että kesällä järjestettäisiin
useammin erilaisia ulkoaktiviteetteja, kuten makkaranpaistoa tai pihapelien pelailuja. Tällaista oli
tehty ainakin yhdellä nuokkarilla, ja niitä toivottiin toteutettavaksi useamminkin. Esille nousi
myös ehdotus pihapelien tai muiden välineiden lainausmahdollisuudesta. Näitä voisi nuorten mukaan mainostaa nuorisopalvelujen some-kanavissa, joita osa heistä seuraa aktiivisesti.
Nuoret toivoivat yksimielisesti, että nuorille suunnattuja tapahtumia järjestettäisiin enemmän. Kysyessämme tarkempia toiveita tapahtumien suhteen, eivät vastaajat vaatineet paljoa, mutta esimerkiksi tapahtumien pääsymaksuista keskusteltiin. ”Aina parempi jos ne olisivat ilmaisia”, kommentoi eräs nuori mies. ”Vaikka sitten jotain isoja massatapahtumia.” Myös ilmainen ruoka ja kahvi
houkuttelisi paikalle, niin tapahtumiin kuin nuorisotilalle muutenkin.
Myös erilaisia keikkoja ja tanssitapahtumia toivottiin. Ikärajattomat ja nuorille suunnatut Rock
The Club -tapahtumat olivat tuttuja monelle, ja samanlaisille tapahtumille olisi kysyntää enemmänkin. Tiedustellessamme mahdollisia artistitoiveita nuoret mainitsivat muun muassa Apulannan
ja JVG:n ”kovat meiningit.” Keikoista keskustellessamme esiin nousi kommentteja siitä, ettei artistilla aina ole niin suurta merkitystä. Välillä tärkeämpää olisi, että artistin keikka olisi niin iso
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juttu, että kaikki suuntaisivat sinne riippumatta siitä kuuntelevatko varsinaisesti artistin musiikkia.
”Joskus tärkeää ei ole se esiintyjä, vaan se, että siellä on kaikki kaverit” kertoi yksi vastaajista.
Osa nuorista oli vakiintuneita nuorisotalojen kävijöitä, mutta kohtasimme myös monta nuorta,
jotka eivät olleet käyneet nuorisotiloissa. Saimme kuulla, että heitä houkuttelisi paikalle sohvat,
puhelimen latauspiste ja kahvinkeitin, jotka useilta tiloilta jo onneksi löytyvät. Tärkeää on saada
kaverit mukaan, sillä yksin nuorisotalolle tuleminen koetaan pelottavana. Jotkut kokivat, että nuorisotiloilla vahditaan liikaa, ja myös päihteiden käyttökielto saa heidät pysymään poissa. Vakiintuneet kävijät sen sijaan kokivat palvelut hyvinä. Heidän mielestään taloilla saa olla suhteellisen
vapaasti ja siellä on mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen.
Haluamme rohkaista nuoria tutustumaan nuorisotiloihin ja meidän toimintaan sekä antamaan palautetta jatkossakin, sillä nuorisopalvelut on olemassa nuoria varten. Otamme nämä palautteet
ilolla vastaan ja pyrimme kehittämään parempia palveluja. Elokuussa nuorisotilat taas avaa
ovensa, ja myös syksyn Rock The Clubien esiintyjät julkaistaan lähiaikoina, joten kannattaa seurata meitä somessa. Kiitos kaikille nuorille suorasta ja välittömästä palautteesta ja toivottavasti
kohdataan syksyllä!

