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Luku 1:
Minä nuorena ja nuorisovaltuutettuna

Johdanto

Minä aktiivisena nuorena

Hyvä nuorisovaltuutettu,
Luet parhaillaan Nuvalaisen käsikirjaa, eräänlaista nuorisovaltuustotoiminnan aapista tai tietokirjaa. Käsikirja on tarkoitettu jokaiselle nuvalaiselle ja se on laadittu nuvalaisilta nuvalaisille tukemaan paikallista vaikuttamistyötä. Se sisältää neuvoja ja ohjeita kaikkeen nuorisovaltuustotoimintaan aina toiminnan perusteista lakitaustaan ja kokousohjeista kansainväliseen toimintaan.
Ennen sisemmille sivuille selaamista haluamme onnitella sinua siitä, että olet lähtenyt mukaan
nuva-toimintaan! Hienoa, että olet päättänyt osallistua ja vaikuttaa oman kuntasi asioihin. Meille
on tärkeää varmistaa, että pystyt yhdessä muun nuorisovaltuuston kanssa osallistumaan alueesi
päätöksentekoon ja vaikuttamaan aidosti omaan elinympäristöösi. Nuorten on oltava edustettuna niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään. Siksi on tärkeää, että me nuoret ja nuorisovaltuustot
olemme aktiivisia ja vaikuttavia: tuomme nuorten äänen kuuluviin päätöksenteossa ja uskallamme ottaa kantaa.
Meille Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa on tärkeää, että jokaisella tämän hetken 300 nuorisovaltuustolla ja 3500 nuvalaisella on aito mahdollisuus vaikuttaa. Tämä tarkoittaa paitsi vaikuttamisen intoa, myös tietoa ja taitoa. Nuvalaisen käsikirja on yksi osa vastausta siihen,
millaista tukea nuoret vaikuttajat saavat tehtäväänsä. Se on jaettu osiin niin, että opas aloittaa
nuva-toiminnan yleispiirteistä siirtyen kuntavaikuttamiseen ja neuvoihin kunnan nuorten tavoittamiseksi. Käsikirja käsittelee myös muita nuorisovaltuustotoiminnan tasoja aina alueellisesta ja valtakunnallisesta vaikuttamisesta kansainväliseen toimintaan.
Käsikirja on tuotettu nuorisovaltuutettujen omien kokemuksien ja Suomen Nuorisovaltuustojen
Liiton 20-vuotisen toiminnan tuomien opetusten, oppaiden ja materiaalien turvin. Nuvalaisen
käsikirjan aineistoja tukee nuorisovaltuutettujen oma sähköinen tietopankki Vaikute.net sekä
muun muassa Kuntaliiton kanssa tuotettu Ohjeita nuorisovaltuustojen perustamiseen -opas.
Tietoa ja tukea vaikuttamiseen on saatavilla – jatkossa toivottavasti yhä enemmän.
Toivotamme sinulle opettavaista lukuelämystä ja toivomme käsikirjan auttavan ja tukevan polkuasi nuorena vaikuttajana!

On hienoa, että olet lähtenyt mukaan nuorisovaltuustotoimintaan tai olet kiinnostunut siitä. Kun
olet päättänyt hakea nuorisovaltuustoon, olet päässyt käsiksi osallisuuteen ja vaikuttamiseen.
Osallisuuden muotoja on kuitenkin muitakin.

Osallisuus – mitä se on nuorelle?
Yleensä osallisuus ymmärretään vain nuorten vaikuttamisena, vaikka se on paljon muutakin kuin
nuorisovaltuustotoimintaan osallistumista ja puheenvuorojen käyttämistä lautakuntien kokouksissa. Osallisuus on mielipiteiden kysymistä, mukaan ottamista sekä yhteisöllisyyttä. Osallisuus
on yhdessä tekemistä, toisten mielipiteiden kunnioittamista ja omien mielipiteiden ilmaisemista
tasavertaisesti muiden kanssa. Vaikka osallisuus koostuu erilaisista paloista, se ei ole rakettitiedettä.
Osallisuus on aika uusi termi. 2000-luvulla siitä on alettu puhua entistä enemmän. Osallisuudesta on muodostunut suorastaan muotisana, jota on helppo viljellä kaikkialla.Se ei silti saa
jäädä vain sanahelinäksi, vaan sanoista täytyy tulla tekoja.
Nuorten osallisuuteen kuntatasolla liitetään yleensä nuorisovaltuustot, oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta sekä eri järjestöjen kautta vaikuttaminen. Nämä vaikuttamistavat ovat edustuksellista demokratiaa: nuoret valitsevat omat edustajansa nuorisovaltuustoon tai oppilas- ja
opiskelijakuntaan pitämään heidän mielipiteitään kuuluvilla. Nämä väylät ovat tärkeässä roolissa
turvaamassa ja takaamassa nuorten kuulemisen puitteet, mutta ne eivät yksin riitä. Kaikkia nuoria, kuten kaikkia aikuisiakaan, ei kiinnosta toimia valtuustoissa tai työryhmissä, joten heille on
luotava muunlaisia tapoja osallistua oman elämänsä ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Muista tämä:

Osallisuus ei ole rakettitiedettä vaan tunne siitä, että kuuluu osaksi jotakin yhteisöä,
tahoa, elinympäristöä tai yhteiskuntaa.

Helsingissä 28.2.2018
Kimi Uosukainen
puheenjohtaja
sekä koko muu Nuvalaisen käsikirjan tekijätiimi
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Mitä vaikuttaminen oikein on?
Vaikuttamista tehdään jatkuvasti, ja jokainen meistä osallistuu siihen päivittäin. Vaikuttaminen
terminä tarkoittaa viestintää, jonka tarkoituksena on muuttaa jonkin ihmisen tai ihmisjoukon
mielipiteitä jostain aiheesta. Sananvapauden myötä jokaisella meistä on oikeus omaan mielipiteeseen, ja käyttämällä eri vaikuttamisen tapoja saamme mielipiteemme myös muiden kuuluville. Vaikuttaminen lähtee aina omasta itsestä – sitä ei voi kaataa kenenkään päähän opettajan,
vanhempien, aikuisten tai muiden nuorten toimesta.
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Eri vaikuttamistapojen määrä on rajaton, ja kokeilemalla löydät oman tapasi vaikuttaa. Voit esimerkiksi osallistua kuntasi nuorisovaltuustoon ja oppilas- tai opiskelijakuntiin ja siten pitää
nuorten ääntä ja mielipiteitä kuuluvilla. Samalla tavalla kuin kuntalaiset valitsevat edustajansa
kunnanvaltuustoon viemään kuntalaisten ääntä kunnan päätöksentekoon, sinä toimit luottamustoimessa näissä edustuksellisen demokratian elimissä.

Vaikuttajan reittikartta (Lähde: Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, Valtikka.fi)

Edustuksellisen demokratian lisäksi voit vaikuttaa muillakin tavoin. Voit tehdä aloitteita, kirjoittaa mielipidekirjoituksia tai vaikka järjestää ostoboikotteja, mielenosoituksia tai nostaa havaitsemiasi epäkohtia esiin sosiaalisen median kautta. Kannanotto tai aloite saa alkunsa siitä, että
nuorisovaltuusto on havainnut ongelman, joka on ratkaistava. Kannanoton tai aloitteen kautta
nuorisovaltuusto ilmaisee tyytymättömyytensä ongelmaan ja esittää ratkaisuvaihtoehtoja. Pystyt vaikuttamaan päättäjiin myös ottamalla heihin yhteyttä tai tapaamalla heitä henkilökohtaisesti. Usein yksinkertainen tekstiviestikin on tehokas. Vaikuttamaan pääset myös erilaisten
kansalaisjärjestöjen, vapaiden kansalaisliikkeiden tai vaikkapa kaupunginosayhdistyksen kautta.
Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vaikuttaa – ja tietenkin haluamme vaikuttamistyön olevan
mahdollisimman tehokasta. Nuorisovaltuustoilla on paljon erilaisia vaikuttamisen keinoja käytössään. Suurin voimavara piilee kuitenkin jokaisessa nuorisovaltuutetussa itsessään.
Muista tämä:

Jokaisella on omat keinot vaikuttaa.
Tärkeintä on tiedostaa se keino, joka sopii itselle parhaiten.

Tukea aktiivisena nuorena kasvamiseen

Tsekkaa myös jokaisen nuvalaisen tuki ja turva eli vaikute.net:
http://vaikute.net/vaikuttaminen/

Mitä sinulle tulee mieleen aktiivisena nuorena olemisesta, Anette Pottonen?

Aktiivisen nuoren checklist:

•
•
•
•
•
•
•
•

“Yhteiskunnallinen aktiivisuus on minulle enemmän kuin rakas harrastus. Se on elämäntapa.
Olen toiminut useita vuosia erilaisissa luottamustehtävissä, kuten maakunnallisessa
nuorisovaltuustossa, liiton Savo-Karjalan piirissä ja kunnallisessa nuvassa. Vaikuttamisen
palo syttyi, kun äitini pakotti minut puolipakolla kokeilemaan, millaista nuvatoiminta on.
Innostuin heti. Mielestäni on tärkeää vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, jotta se kehittyisi
joka päivä entistä paremmaksi. Yhteiskunnallinen aktiivisuus ja nuorisovaikuttaminen näkyvät
arjessani täytenä kalenterina ja toisinaan pitkäksi venähtävinä päivinä. Ajoittainen kiire ja
häslinki kuuluu kuitenkin asiaan. Vaikka asiat etenevät välillä takkuillen, byrokratia heittää
kapuloita rattaisiin tai jääkaapissa on pelkkä valo, vaikuttamisen palo ei lopu. Siihen auttaa
mahtavat nuvaystävät, joiden kanssa pääsee paiskimaan hommia.”

Mikä on päätavoitteesi? Mitä muita tavoitteita sinulla on?
Mihin yrität vaikuttaa aktiivisuudellasi?
Mitä toimenpiteitä tilanne vaatii?
Mitä tavoitteita yksittäisillä toimenpiteillä on?
Mitä vaikutuksia odotat?
Miten paljon olet valmis käyttämään aikaasi?
Toimitko yksin vai ryhmässä?
Milloin on oikea aika toimia?

Minä nuorisovaltuutettuna
Kuka on nuorisovaltuutettu?
Nuorisovaltuutetut toimivat paikallisissa nuorisovaltuustoissa ja ovat usein iältään 13–18 -vuotiaita, mutta ikäraja vaihtelee paikkakunnittain ja nuorisovaltuustoittain. Nuorisovaltuustojen
toimikausi on yleensä yksi, mutta joskus myös kaksi vuotta. Nuorisovaltuustot valitaan joko vaaleilla tai suoraan oppilas- ja opiskelijakuntien edustajista. Nuorten määrä vaihtelee ja riippuu
pitkälti kunnasta ja kunnan koosta.
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Ikoni: icons8.com
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Kymmenen vinkkiä motivaation edistämiseen:

Nuorisovaltuustotoimijoiksi voidaan laskea paikallisten nuorisovaltuustojen jäsenten lisäksi
erilaisissa alueellisissa ja maakunnallisissa nuorisovaltuustoissa toimivat nuoret sekä Suomen
Nuorisovaltuustojen Liiton aktiivit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mitä vastuita ja velvollisuuksia nuorisovaltuutetulla on?
Nuoisovaltuustotoiminnassa:
• vastuutehtävien hoitaminen huolellisesti ja ajallaan
• oma-aloitteisuus
• toiminnan suunnittelu ja toteutus muiden nuvalaisten kanssa
• sitoutuminen nuvatoimintaan
• omien rajojen tietäminen

Nuorisovaltuuston kokouksissa:
• kokouksiin osallistuminen ja seuraaminen
• mielipiteen tuominen aktiivisesti esille ja keskustelun luominen
• äänioikeuden käyttäminen äänestystilanteissa
• myös eriävien mielipiteiden ilmaisu
• kokouksissa käytävien asioiden vieminen ja edistäminen omassa elinympäristössä

Miten voin hyötyä nuvatoiminnasta?
Mitä voin oppia?
• kuntaorganisaation hahmottaminen
• kokoustekniikka
• tapahtumien järjestäminen
• taloudelliset asiat, taloudellisten mittakaavojen hahmottaminen
• kuntavaikuttamisen salat
Mitä kontakteja voin saada?
• sosiaalisten yhteyksien lisääntyminen
• päättäjät
• kunnan toimihenkilöt
• eri järjestöjen edustajat
•

nuoret omasta kunnasta, naapurikunnista ja koko valtakunnasta

Motivaatio nuorisovaltuutettuna
Motivaatio on avain kaikkeen, myös nuvatoimintaan. Jos motivaatio ei ole kunnossa, nuvalaisena
toimimisesta häviää kipinä, mikä johtaa siihen, ettei enää jaksa osallistua kokouksiin, työryhmiin
tai nuorisovaltuuston edustamiseen. Tässä saat nuvalaisten vinkkejä siihen, miten motivaatiota
voi parantaa tai mistä sitä voi hankkia.
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Kaikki lähtee itsestä. Aseta tavoite nuvatoiminnalle!
Tehdään yhdessä nuvatoiminnasta kiinnostavaa: jokaiselle jotain!
Kun huomaat, että toiminnallasi on vaikutusta, kasvaa motivaatio saman tien.
Muista huomioida pienetkin onnistumiset ja kiittää niistä.
Ryhmäytyminen ja hyvä ryhmähenki ovat tärkeitä.
Otetaan jokainen huomioon omana itsenään.
Älä anna epäonnistumisen lannistaa.
Tiedä, mitä teet! Kysy, mitä pitää tehdä!
Kysy tukea kuntapäättäjiltä ja virkamiehiltä.
Ohjaajien kannustus ja tuki on tärkeää. Älä epäröi kysyä apua ja neuvoja 		
ohjaajaltasi.

Tässä voit arvioida omaa motivaatiotasi SWOT-analyysin avulla:

S

(Strengths = vahvuudet)

Mitkä asiat vahvistavat motivaatiotasi?

O

(Opportunities = mahdollisuudet)

Miten voisit kehittää motivaatiotasi?

W

(Weaknesses = heikkoudet)

Mitkä asiat heikentävät motivaatiotasi?

T

(Threats = uhat)

Mitä uhkia koet olevan motivaatiollesi?

Mistä saat lisää motivaatiota nuvatoimintaan, Lappeenrannan nuorisovaltuuston
Helmi Pykäläinen?

“Minun mielestäni yhdessä työskenteleminen on motivoivaa. Nuorisovaltuuston positiivinen,
kannustava ja innovatiivinen ilmapiiri lisää vaikuttamisen iloa. Yhdessä tehty työ sekä
konkreettiset saavutukset kertovat onnistuneesta vaikuttamisesta. Tieto siitä, että meitä nuoria
todella kuullaan päätöksenteossa, saa motivaationi pysymään korkealla.
Valtakunnallinen verkostoituminen avaa erilaisia näkökulmia vaikuttamiselle. Erilaiset ihmiset,
toimintatavat ja esimerkit värittävät nuvatoiminnan arkea. Tapahtumat ovat ainutlaatuinen
mahdollisuus kouluttautua ja tutustua uusiin ihmisiin. Onnistuneiden koulutusten kautta
olen saanut lisää varmuutta vaikuttamistyöhön. Omien taitojeni kehittyminen ylläpitää
motivaatiotani nuvatoimintaa kohtaan. Nuvaperheen mahtavat jäsenet kannustavat ja
motivoivat minua aina kaikessa, antamalla neuvoja ja vinkkejä tilanteessa kuin tilanteessa.”
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Nuorekkuus

Luku 2:
Nuorisovaltuustotoiminnan perusteet

Mikä on nuorisovaltuusto?
Nuorisovaltuusto on yleistermi nuorten kunnallisille vaikuttajaryhmille. Sen tehtävänä on tuoda
nuorten ääni kunnan päätöksentekoon. Nuorisovaltuutettujen tehtävä on aktivoida myös kunnan muita nuoria vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Suomessa on oppaan kirjoitushetkellä 311 kuntaa pienimmästä 756 asukkaan Luhangasta 642 047 asukkaan Helsinkiin.
Suomen kunnat ja siten myös nuorisovaltuustot ovat erilaisia.
Nuorisovaltuustossa toimii yleensä 13–18 -vuotiaita nuoria, jotka on valittu demokraattisesti
kunnan nuorten joukosta. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät tutustumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kehittämään yhdistystoiminta- ja ryhmätaitojaan sekä osallistumaan itse
nuorten aseman parantamiseen. Nuorisovaltuustosta muodostuu parhaimmillaan yhteisö, johon
on kiva kuulua ja jota kuunnellaan aktiivisesti kunnassa. Nuorisovaltuustot tapaavat säännöllisesti ja toimivat omien toimintasuunnitelmiensa mukaan. Ne tuovat näkemyksiään esille lausunnoilla ja kannanotoilla, järjestävät vaikuttavia tapahtumia, tekevät erilaisia tempauksia sekä
keskustelevat aktiivisesti muiden nuorten ja päättäjien kanssa.
Tällä hetkellä Suomessa toimii 251 nuorisovaltuustoa, ja määrä tulee kasvamaan entisestään
seuraavien vuosien aikana nyt kun myös laki velvoittaa kuntia nuorisovaltuuston ylläpitoon.

Nuorisovaltuustotoiminnan periaatteet
Nuorisovaltuustotoimintaa on ollut Suomessa nykyisellä laajuudella jo kahdenkymmenen
vuoden ajan. Nuorisovaltuustot ovat itsenäisiä kunnan nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa kukin omalla uniikilla tavallaan. Vaikka nuorisovaltuustojen
toiminta vaihtelee kunnasta ja nuorisovaltuustosta toiseen, on nuorisovaltuustojen toiminnassa
yhteisiä periaatteita, jotka määrittelevät nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan nuorisovaltuustotoiminnaksi. Kun seuraavat periaatteet ovat kohdillaan, nuorisovaltuustosi toiminta on
aidosti nuorisovaltuustotoimintaa.

Osallistavuus
Nuorisovaltuustossa toimivat nuoret ovat nuorisovaltuustotoiminnan parhaita asiantuntijoita,
koska he tuntevat asuinkuntansa. Nuorisovaltuustotoiminnan tulee mahdollistaa nuorten osallistuminen kunnan päätöksentekoon, kuntalaisaktiivisuuteen ja toiminnan järjestämiseen. Nuorten osallistuminen ei saa jäädä vain nyt pinnalla oleviin nuoria koskeviin asioihin, vaan nuorten
tulee saada vaikuttaa kaikkiin kunnan päätöksiin.
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Onko mitään järkeä, jos nuorisovaltuuston toiminta on samanlaista kuin vanhusneuvostossa tai
kunnanvaltuustossa? Nuorisovaltuuston toiminta on lähtöisin nuorista eli juuri sinusta ja kaveristasi. Nuorisovaltuuston tulee tarjota jokaiselle tapoja osallistua ja vaikuttaa: yhdelle se voi
tarkoittaa lausuntopyyntöön vastaamista ja monisatasivuisten liitteiden kommentointia yliviivaustusseilla, kun taas toiselle osallistumistapana voi olla kesätapahtuman järjestäminen kunnan nuorille. Nuorisovaltuustotoiminnan ei tarvitse olla pelkästään kokouksissa istumista, vaan
se voi olla mitä tahansa suunnitteluillanvietoista ryhmäytystapahtumiin ja vapaisiin työryhmätyöskentelyihin.

Demokraattisuus
Demokraattisuuden tulee näkyä kaikessa nuorisovaltuuston toiminnassa lähtien nuorisovaltuutettujen valintatavasta päättyen äänestyskäytäntöihin. On nuorten ja kunnan määriteltävissä,
miten demokratia toteutuu parhaiten. Mikäli nuorisovaltuutetut valitaan oppilaskuntaedustajien
joukosta, tulee varmistua siitä, että jäsenten valinta oppilaskunnan hallituksissa tehdään demokratian periaatteita noudattaen.

Avoimuus
Nuorisovaltuuston täytyy toimia avoimesti ja edistää avointa päätöksentekoa. Nuvatoiminta on
avointa jokaiselle kunnan nuorelle, vaikka he eivät olisikaan nuorisovaltuuuston jäseniä. Nuorisovaltuuston täytyy tarjota niin sanotusti kynnyksettömiä vaikuttamismahdollisuuksia ja aitoja
kokemuksia vaikuttamisesta.

Edustavuus
Nuorisovaltuustoon valitaan nuoria, jotka edustavat oman asuinalueensa, koulunsa tai nuorisotilojensa nuoria. Nuvan täytyy edustaa kaikkia kunnan nuoria ja sen toimintaan täytyy olla
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua jokaisella kunnan nuorella. Edustavuuden periaatteen
tulee näkyä nuorisovaltuuston valinnassa, koulutuksessa ja käytännön toiminnassa.

Lakisääteinen nuorisovaltuusto
Nuorten oikeudet vaikuttaa on turvattu monin erilaisin sopimuksin sekä Suomen perustuslain
että muiden lakien kautta. Nuorten oikeudet vaikuttamiseen on turvattu YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen 21. artiklassa sekä Unicefin lasten oikeuksien sopimuksen 12. artiklassa. YK:n sopimukset ovat kansainvälisiä, mutta ne antavat pohjan kaikelle valtioiden toiminnalle – aina kuntatasolla toimivaan nuorisovaltuustoon asti.

Kansainvälisiä sopimuksia
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) perustavoitteita ovat jokaisen ihmisen vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen elinympäristönsä yhteisiin asioihin. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset
määrittelevät minimitason, jota valtioiden tulee lainsäädännössään noudattaa. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 21. artiklassa sanotaan seuraavaa:
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1. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen
edustajien välityksellä. 2. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. 3. Kansan
tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa
kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden
turvaavaa menettelyä noudattava.
Lasten oikeuksien sopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa vuonna
1989. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa erityisesti valtioita ja kuntia,
mutta myös lasten vanhempia ja muita aikuisia. Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia,
ja viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden
vaikutuksia lapseen. Nuorisovaltuustotoimintaa ja nuorten oikeuksia vaikuttaa turvaa kaikkein
eniten 12. artikla.

Suomen perustuslaki
Perustuslaki on kaiken lainsäädäntötyön ja julkisen vallankäytön perusta, josta löytyvät kaikki
suomalaisen kansanvallan arvot, periaatteet ja säännöt. Perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu
kansalaisille eli meille suomalaisille. Jokaisella meistä on oikeus vaikuttamiseen ja perusoikeuksiin. Nuorten vaikuttamismahdollisuudet on turvattu perustuslain 14 §:ssa vaali- ja osallistumisoikeuksilla:

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja
vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Perustuslain 14 § (11.6.1999/731)
-- -Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää
valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa,
mitä siitä erikseen säädetään tässä perustuslaissa.
Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan unionin kansalaisella, joka on
täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa sen mukaan
kuin lailla säädetään. (4.11.2011/1112)

Kuntalaki
Kuntalaki säätää kaikista Suomen kuntiin liittyvistä asioista. Kuntalaki on tyypiltään yleislaki
ja se määrittelee, miten kunnan hallinto järjestetään, antaa raamit kunnan talouden hoitoon ja
määrittelee mm. miten kuntalaisia tulee osallistaa kunnan päätöksenteossa. Tärkeimpänä kuntalain säännöksenä nuorisovaltuustoille on kuntalain 26. pykälä, jossa säädetään kuntien nuorisovaltuustoista. Kuntalain 26. pykälä kuuluu näin:

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun,
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin,
terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa
mukaan lasten ja nuorten kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Kuntalaki 26 § (410/2015)
26:n pykälän lisäksi kuntalaissa säädetään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kuntalain 22 §:n mukaan “kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista”.
Saat lisätietoja kuntalain 26:n pykälästä ja sen yksityiskohtaisista perusteluista Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Kuntaliiton tuottamasta Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja
toimintasäännön laatimiseen -oppaasta (ISBN 978-952-293-396-6, 2016, sivu 6).

Nuorisolaki
Nuorisolaki on nuorten kuulemisen ja osallistumisen kannalta ehkä edelleenkin se kaikkein merkittävin laki. Nuorisolaki on meidän eli nuorten oma laki. Se vahvistaa nuorten osallisuutta, tukee
nuorten yhteisöllisyyttä ja kasvua sekä parantaa nuorten elinolosuhteita. Nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta on säädetty näin:

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten
vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota
ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista
nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa
asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Nuorisolain 24 § (1285/2015)

Linkit lakiteksteihin:
YK:n ihmisoikeuksien julistus
Lasten oikeuksien sopimus
Suomen perustuslaki
Kuntalaki
Nuorisolaki

Nuorisovaltuutettujen monipuoliset tehtävät
Nuorisovaltuusto tarvitsee toimiakseen työnjakoa. Nuorisovaltuutetuilla voi olla nuorisovaltuuston sisällä erilaisia tehtäviä ja rooleja, joista yleisimmät ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja viestintävastaava. Muita tehtäviä voivat olla tapahtumavastaava, suhdevastaava ja
hallituksen, työvaliokunnan tai työryhmän jäsen.

Lasten ja nuorten kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.
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Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston muodostavat:
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Kutsuu kokoukset koolle ja johtaa nuvan ko- Toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa
kouksia sekä puheenjohtajiston ja hallituksen estynyt sekä hoitaa puheenjohtajan määräätyötä.
miä tehtäviä.
Johtaa myös esityslistojen ja pöytäkirjojen Nuorisovaltuusto voi asettaa varapuheenjohlaadintaa sekä vastaa nuorisovaltuuston hal- tajille muita mahdollisia tehtäviä, kuten tiilinnosta ja toiminnasta.
mien johtamisen.
Valta asettaa työryhmiä pienten ja kiireellis- Kahden varapuheenjohtajan nuvissa toimivat
ten asioiden hoitamiseen.
puheenjohtajan sijaisina valintajärjestetyksessä.

Sihteeri
Kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja välittää ne nuorisovaltuustolle sekä
tarvittaessa kunnan toimielimille.

Nuorisovaltuutettu
Nuorisovaltuutetun tehtävänä on osallistua nuorisovaltuuston toimintaan, kokouksiin, tilaisuuksiin ja valmisteluihin. Tärkein nuorisovaltuutetun tehtävä on pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä huolehtia heidän äänensä tulemisesta esiin kokouksissa.
Vaikka olisitkin nuorisovaltuustossa rivijäsenenä, sinulla on tärkeä rooli toimia linkkinä nuvan
ja nuorten välillä. Vie rohkeasti kaveripiirisi, koulusi, nuokkarisi, asuinalueesi tai harrastuspiirisi
nuorten mielipiteitä nuorisovaltuuston toimintaan!

Millaista on toimia nuorisovaltuuston sihteerinä, Mimi Korjus?

“(Haminan) nuorisovaltuustossa sihteerinä toimiminen on mielestäni mielenkiintoista;
pääsee kirjoittamaan pöytäkirjan niin, että se miellyttää itseäkin. Sihteerinä ollessa pääsee
seuraamaan kokousta erilaisesta näkökulmasta, mutta joutuu keskittymään kahteen asiaan
kerralla -pöytäkirjan kirjoittamiseen ja kokouksen seuraamiseen. Sihteerinä toimiessa oppii
paljon, esimerkiksi Driven käyttöä, nopeampaa kirjoitusta, kokoustekniikkaa, täsmällisyyttä
sekä vastuullisuutta. Sihteerinä pääsee työskentelemään paljon puheenjohtajiston kanssa ja
täten vaikuttamaan eri tavoin kokouksessa käsiteltäviin asioihin.”

Laatii ja julkaisee pöytäkirjat kokouksista sekä huolehtii, että asiakirjat pysyvät tallessa.

Yllämainittujen lisäksi nuorisovaltuuston hallitukseen
(sekä työvaliokuntaan tai johtokuntaan) kuuluvat:
Hallituksen jäsenet
Nuvan keskuudesta valittuja jäseniä, jotka ylläpitävät ja suunnittelevat nuorisovaltuuston
toimintaa. Hallituksen jäsenten tehtäviä ovat muun muassa nuvan kokousten ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu, juoksevien asioiden hoitaminen sekä muut nuvan asettamat
tehtävät.

Nuorisovaltuuston muut mahdolliset vastuutehtävät:
Viestintävastaava
Huolehtii nuorisovaltuuston sisäisestä ja
ulkoisesta viestinnästä.

Suhdevastaava
Huolehtii nuorisovaltuuston suhteista muihin
toimijoihin kuten oppilas- ja opiskelijakuntiin
tai esimerkiksi kunnan alueella vaikuttaviin
nuorisoseuroihin ja -järjestöihin
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Tapahtumavastaava
Koordinoi nuvan järjestämien tapahtumien
tuottamista.

Valtuuston, lautakunnan tai työryhmän
nuorisovaltuustoedustaja

Miten asian näkee nuorisovaltuustonsa puheenjohtaja, Niklas Vaulanen?

“(Turun nuorisovaltuuston) puheenjohtajana huolehdin kokousten sujuvuudesta samalla
pitäen yllä nuorekasta ja rentoa tunnelmaa. Omaa nuvaansa edustaessa puheenjohtajan
tulee mielestäni kyetä edustamaan kaikkia nuorisovaltuustonsa valtuutettuja eikä vain
itseään. Puheenjohtajana toimiminen vaatii myös kykyä toimia nuvalaisten yhdistäjänä
ja tukijana. Itse vasta-alkaneena puheenjohtajana en osaa paljoa kertoa, mutta uskoisin
puheenjohtajan työn olevan ajoittain raskasta. Sitä kuitenkin keventää se, kun osaa sopivissa
määrin delegoida eikä haali kaikkea hommaa vain itselleen.”

Entäs Ahti Hyvärinen?

“Toimin nuorisovaltuustoni hallituksen jäsenenä sekä lautakuntaedustajana. Minusta on erittäin
mielenkiintoista lukea oman lautakuntani esityslistoja ja päästä kertomaan mielipiteemme
kokouksissa. Myös kunnanvaltuustoedustajien ja muiden lautakuntienedustajien kanssa
mielipiteiden kokoaminen on avartavaa ja mielenkiintoista. Hallituksen kokouksissa
perustamme työryhmiä erinäisiä lausuntoja ja tapahtumia varten ja lähden niihin aina mukaan,
jos vain kerkeän. Nuorisovaltuustossa toimiminen on paras tapa vaikuttaa oman kaupungin
tai kunnan politiikkaan. Se kasvattaa ja opettaa nuorta olemaan osa yhteiskuntaa.”

Näissä paikoissa toimivan on oltava aktiivinen,
osallistaa koko nuorisovaltuustoa ja edustaa
kaikkia kunnan nuoria. Vastuuta on tarjolla,
mutta samalla myös rautaista kokemusta kunnan päätöksenteosta.

17

Luku 3:
Nuorisovaltuustotoiminta kunnissa
Nuorisovaltuustojen rooli kunnassa
Nuorisovaltuustot ovat yksi kunnan vaikuttamiselimistä. Nuorisovaltuustot toimivat kunnanhallituksen alla, joten nuorisovaltuusto on kunnassa virallinen, kunnan nuoria edustava toimielin,
jolla tulee olla riittävät edellytykset toiminnalleen. Nuorisovaltuustolla tulee olla kunnassa todellisia vaikutusmahdollisuuksia, ettei toiminta ja vaikuttaminen jää pelkästään nuorten näennäiskuulemiseksi. Vaikka nuorisovaltuusto kuuluu kuntalain ja sen yksityiskohtaisten perustelujen
myötä kunnanhallituksen alle, nuorisovaltuustot voivat edelleen olla eri puolilla kunnan organisaatiota. Joissain kunnissa nuorisovaltuustot voidaan edelleen kokea pelkästään nuorisotyöksi,
mikä ei ole nuorisovaltuustotoiminnan tarkoitus.
Nuorisovaltuustotoiminnan tarkoituksena on kehittää nuorten asemaa kunnassa ja toimia nuorison äänenä kunnan lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä, sekä tuoda kunnan kaikkien
nuorten näkemyksiä kunnan päätöksentekoon. Nuorisovaltuustot edistävät yhteistyötä kunnan
nuorison ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustotoiminnan avulla luodaan nuorille virikkeellistä
toimintaa ja saadaan heidät kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Tärkeitä on kuitenkin se,
että nuorisovaltuustojen avulla mahdollistetaan lasten ja nuorten laaja kuuleminen ja osallistuminen kaikkiin kunnan asioihin. Eli kuulemis- ja osallistumismahdollisuudet eivät saa rajoittua
vain nuoriso-, opetus-, liikunta- ja kulttuuritoimen asioihin.
Nuorisovaltuustot vaikuttavat kunnan päätöksentekoon pääosin kunnan organisaation kautta.
Nuorisovaltuustojen edustajat osallistuvat kunnan lautakuntien ja erilaisten työryhmien toimintaan sekä edustavat nuorisovaltuustoa kunnanvaltuustossa läsnä- ja/tai puheoikeudella. Puhe- ja
läsnäolo-oikeuden myötä tiedonkulku nuorisovaltuuston sekä kunnanvaltuuston ja lautakuntien
välillä paranee. Osissa kunnissa nuorisovaltuuston ja kunnanvaltuuston yhteistyön parantamiseksi valtuutettujen joukosta on valittu myös niin sanottuja vaikuttajakummeja.

Tiesitkö:
Kunnanvaltuutettuja ja lautakuntien jäseniä kutsutaan kunnan luottamushenkilöiksi. Luottamushenkilö tarkoittaa kunnan asukasta, jolle muut kunnan asukkaat ovat kuntavaaleissa antaneet luottamuksen käyttää heidän ääntään kunnan päätöksenteossa. Seuraavat kuntavaalit järjestetään vuonna 2021.

Nuorisovaltuusto edustaa kunnan hallinnossa
Kunnanvaltuusto ja -hallitus
Kunnanvaltuusto valitaan demokraattisilla vaaleilla ja sen tarkoitus on edustaa kattavasti kuntalaisia. Valtuusto valitaan neljän vuoden välein, ja ehdolle voi asettua kuka tahansa 18 vuotta
täyttänyt kunnan asukas. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia. Kunnanhallitus valmistelee ja toimenpanee kunnanvaltuuston päätökset. Hallituksen jäseninä on
vain kunnanvaltuutettuja, mutta kokouksiin osallistuu myös viranhaltijoita ja erilaisten tahojen
edustajia.
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Kuntalain muutosten myötä kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuustot toimikausittain. Tällöin on
tärkeää, että nuorisovaltuusto on äänioikeutettu kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa. Nuorisovaltuuston edustaja voi edustaa nuorisovaltuustoa kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa puheja läsnäolo-oikeudella. Tällöin edustaja voi käyttää puheenvuoroja kokouksissa mutta ei pysty
osallistumaan äänestyksiin tai salassa pidettäviin kohtiin.

Mitä vinkkejä haluat antaa valtuustovaikuttamisesta, Hämeenlinnan nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Eero Roslander?

“Edustajana kaupunginvaltuustossa pidän tärkeänä hyvää valmistautumista ja tuntemusta
käsiteltävistä asioista. Valtuustossa esitetyt näkemykset usein noteerataan selvästi, joten on
osoittautunut hyväksi käytännöksi keskustella keskeisimmistä aiheista etukäteen nuvassa.
Valtuustossa käsitellään laaja-alaisesti kaikkia kunnan asioita, eikä nuvalaisen tule pelätä
käyttää puheoikeuttaan asiassa kuin asiassa. Aktiivisella ja asiantuntevalla osallistumisella
valtuutetut huomioivat nuvalaiset vahvemmin vertaisinaan ja suhtautuvat meihin tosissaan.
Edustuspaikka tarjoaa myös erinomaisen paikan verkostoitua, joten edustajana ei pidä
pelätä keskustella valtuutettujen kanssa myös epävirallisesti. Epävirallisilla keskusteluilla
pystyy tehokkaasti edistämään nuorten asiaa ja luomaan vahvoja siteitä päättäjien ja
nuorisovaltuuston välille. Hyvät välit edesauttavat valtuutettujen kiinnostusta ja arvostusta
nuvaa kohtaan ja saattavat osoittautua voimavaraksi myös henkilökohtaisella tasolla.”

Lautakunnat – nuvan vaikuttamisen paikat
Kunnat päättävät itse omien lautakuntiensa määrästä ja rakenteista. Ainoa lakisääteinen lautakunta on tarkastuslautakunta, jonka tehtävänä on tarkastaa kunnan taloudenhoito sekä hallinto.
Muiden lautakuntien perustamisesta päättää kunnanvaltuusto. Kuntien tehtävien ollessa murroksessa useat kunnat ovat muuttaneet lautakuntien rakennetta laajemmiksi kokonaisuuksiksi
toimiala-ajattelun mukaisesti.
Lautakunnat ovat nuorisovaltuuston vaikuttamisen paikkoja, sillä valtuuston asiat valmistellaan
lautakunnissa. On tärkeää, että nuorisovaltuusto pääsee osallistumaan asioiden valmisteluun pysyvällä edustajapaikalla kunnan lautakuntiin. Mikään lainsäädäntö ei kiellä nuorten asiantuntijoiden osallistumista lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella, joten yleisesti ottaen
ainut este nuorten osallistumiselle kuntien lautakuntien kokouksiin on kunta itse. Ainoastaan
salassa pidettävien asioiden käsittelyn ja äänestyksiin nuorisovaltuuston edustajat eivät voi osallistua. Muuten mielipiteiden ilmaiseminen on erittäin suotavaa. Käytäthän vaikuttamisen paikkaasi!

5+1 vinkkiä lautakuntatyöskentelyyn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valmistaudu huolellisesti kokouksiin ja mahdollisiin puheenvuoroihin
Muista käsitellä lautakunnan aiheita nuvasi kanssa jo ennen kokousta
Älä pelästy liitteiden ja papereiden määrää
Muista kysyä viranhaltijoilta ja lautakunnan puheenjohtajalta lisätietoja listalla
olevista asioista
Vaikuta päätöksiin, vaikka et saakaan äänestää tai tehdä esityksiä
Lautakunnassa nuorten edustaminen on etuoikeutesi, mutta muista kuitenkin olla
oma itsesi
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Työryhmät ja johtokunnat
Kunnilla voi olla erilaisia työryhmiä ja johtokuntia, jotka käsittelevät lautakuntien tavoin oman
toimialueensa asioita. On tärkeää, että nuorisovaltuutetut ovat edustettuina myös työryhmissä ja
johtokunnissa, jotta nuorten mielipiteet ja näkemykset saadaan kuuluviin jo valmisteluvaiheessa.
Nuvalaisten kannattaa tiedustella kunnan viranhaltijoilta (eli esimerkiksi eri toimialojen johtajilta) kunnassa toimivista työryhmistä, ja sen jälkeen olla yhteyksissä työryhmien ja johtokuntien
puheenjohtajiin nuorten edustuksen saamiseksi. Tehkää myös muuta yhteistyötä asukasraatien
ja kaupunginosayhdistysten kanssa. Yhteistyö mahdollisimman monen eri tahon kanssa kanssa
ei ole mistään pois – päinvastoin!

5+1 vinkkiä työryhmien ja johtokuntien kanssa neuvottelemiseen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selvitä kunnassasi toimivat työryhmät sekä johtokunnat ja niiden toiminnan laajuus
Keskustele nuorisovaltuustosi kanssa siitä, mitkä niistä ovat kiinnostavia ja
ajankohtaisia nuorisovaltuustotoiminnalle
Ota yhteyttä työryhmien ja johtokuntien puheenjohtajiin ja ilmaise kiinnostuksenne
Neuvotelkaa
Voilà! Nuvallanne on edustus työryhmässä tai johtokunnassa!
Käyttäkää edustuspaikkanne mahdollisimman hyvin hyödyksi

Kaaoksesta kokoukseksi - kokoustekniikkaa etsimässä
Vaikka kokoustekniikka saattaa kuulostaa kuivalta ja epäolennaiselta asialta nuorisovaltuustotoiminnassa, on se tärkeässä roolissa nuorisovaltuustojen kokousten sujumisen kannalta. Hyvällä kokoustekniikalla kokous saadaan pidettyä aikataulun mukaisena, tehokkaana ja selkeänä.
Kokoustekniikan pettäessä kokouksesta voi tulla sekava, päälle puhuva ja hidas.

Ennen kokousta:
Kokoukset eivät synny itsestään, vaan ne täytyy valmistella. Jokaisella nuorisovaltuustolla tulee
olla taho (hallitus, johtokunta, työvaliokunta), joka valmistelee kokousasiat kokoukseen. Hallituksen kannattaa kokoustaa säännöllisesti, ainakin kaksi viikkoa ennen nuorisovaltuuston kokouksia, jotta asiat ehditään tuomaan esille ja valmistelemaan huolella. Hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty.
Jotta kokoukset voidaan järjestää, on osallistujille lähetettävä kokouskutsu. Nuorisovaltuuston
kokoukset kutsuu koolle nuorisovaltuuston puheenjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Nuorisovaltuusto sopii kokouskutsun lähettämisestä ja valmisteluista
omassa johtosäännössään. Perusperiaatteena on se, että kokoukset kutsutaan tarpeeksi ajoissa
eli vähintään viikkoa ennen kokousta, siten että kokouskutsussa kerrotaan kokouksen ajankohta,
paikka ja esityslista. Esityslistan jakaminen ajoissa kokousedustajille on osa hyviä kokoustapoja.
Vaikka et olisikaan kokouksessa vastuutehtävässä tai hallituksessa, tulee sinun valmistautua
nuorisovaltuuston kokouksiin kuten muihinkin kokouksiin ja tapaamisiin. Muista lukea esityslistat ajoissa ennen kokousta, käsittele asiakohtia kavereidesi, koulutovereidesi ja asuinalueesi
nuorten kanssa, jotta edustat kokouksessa aidosti nuorten ääntä. Mieti mitä sanottavaa sinulla
on esityslistan eri kohdista ja muista käyttää ääntäsi.

Kokouksessa työnjako on seuraava:
•

Puheenjohtaja johtaa kokousta, jakaa puheenvuoroja ja huolehtii

•

Pöytäkirjasihteeri laatii pöytäkirjan tai muistion kokouksesta. Virallisista

•

Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat sihteerin kädenjäljen eli sen, että

•

pöytäkirja noudattaa kokouksessa käytyjä asioita. Pöytäkirjantarkastajat
hyväksyvät pöytäkirjan omilla allekirjoituksillaan
Ääntenlaskijat laskevat mahdollisten äänestysten tulokset. 		
Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina
Kokouksen muut osallistujat osallistuvat keskusteluun aktiivisesti

kokouksen etenemisestä

nuorisovaltuuston kokouksista tehdään aina pöytäkirjat!

•

Kokous aloitetaan kokouksen avaamisella, minkä jälkeen todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asetetaan kokouksen toimihenkilöt. Sitten käsitellään ilmoitusasiat ja aletaan
käsitellä asialistan päätösasioita. Päätösasioiden käsittelyn jälkeen todetaan seuraavan kokouksen ajankohta, käsitellään muut esille tulevat asiat ja päätetään kokous.

Portaat kokousasioden käsittelyyn:
1. Puheenjohtaja avaa asiakohdan käsittelyn.
2. Tarvittaessa esittelijä esittelee pohjaesityksensä
käsiteltävästä asiasta.
3. Puheenjohtaja avaa keskustelun (yleiskeskustelu tai
yksityiskohtainen keskustelu)
4. Kokousosallistujat keskustelevat ja tekevät halua-

mansa muutos-, lisäys- ja poistoesitykset tai esittävät
asian pöytäämistä, uudelleenvalmistelua tai hylkäämistä.

12.

5. Puheenjohtaja päättää keskustelun ja toteaa kaikki

tehdyt esitykset sekä niiden saaman kannatuksen.

11.

6. Puheenjohtaja esittää äänestystapaa ja -järjestystä,

10.

mikäli on tehty kannatettuja muutosesityksiä.

9.

7. Suoritetaan äänestys päätetyllä äänestystavalla,
joko käsiäänestyksellä tai suljetulla lippuäänestyksellä
(erityisesti henkilövaalit)

8.

8. Ääntenlaskijat laskevat äänet.

7.

9. Puheenjohtaja toteaa kokoukselle äänestystuloksen.

6.

10. (Suoritetaan tarvittaessa useampi äänestystkierros
tehtyjen esitysten ja vastaesitysten mukaisesti.)

5.
4.

11. Mahdollisten äänestysten

jälkeen puheenjohtaja toteaa päätöksen.

3.

12. Puheenjohtaja sulkee

asiakohdan käsittelyn.

2.
1.
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Ikonit: icons8.com

21

Testaa taitosi! Yhdistä oikeat puheenvuorot:
Mitä vinkkejä haluat antaa nuvalaisille kokoustekniikasta, Inka Nyyssönen?
1. ESITTELY

A. Itsään tai edustamaansa tahoa
koskevan väitteen korjaaminen.

2. EHDOTUS

B. Halutaan pyytää muutosta kokouksen
etenemiseen.

3. MUUTOSESITYS

4. KANNATUSPUHEENVUORO

5. LYKKÄYSPUHEENVUORO

C. Halutaan siirtää asian käsittelyä
seuraavaan kokoukseen.

D. Ei haluta käsitellä aihetta ollenkaan.

“Onnistuneen kokouksen avainsanoja ovat valmistelu, vastuu, vapaus ja vahvistus.
Usein jopa kaikkein tärkein työ kokouksen kannalta tehdään ennen kokouksen alkua
esityslistan parissa, niin valitessa kokoukseen käsiteltäväksi nostettavia asioita kuin
tutustuttaessa tulevan kokouksen rakenteeseen; kun kaikki tietävät missä mennään ja mitä on
tulossa huolellisen valmistelun ansiosta, varsinainen kokoustilanne sujuu paljon jouhevammin.
Kaikilla meistä on vapaus ilmaista oma mielipiteensä ja kantansa asioihin hyvien tapojen
rajoissa ilman pelkoa. Vapaus tuo mukanaan kuitenkin myös vastuuta, ja jokainen
nuorisovaltuutettu vastaakin luonnollisesti itsestään ja omasta panoksestaan. Kun jokainen
kantaa vastuun sanoistaan ja teoistaan niin kokouksen valmisteluvaiheessa kuin sen
aikanakin, kunnioitetaan hyviä kokoustapoja ja kanssavaltuutettuja, tehdään kokouksissa
istumisesta paljon miellyttävämpää kaikille. Nuorisovaltuutettuina meidän tehtävämme on
tukea, ohjata ja opettaa toisiamme vaikuttamisessa avoimin, positiivisin mielin. Yhtenäinen
nuorisovaltuusto on vahva ja vakaa, jolloin päätöksenteko haastavimmistakin asioista on
helpompaa!”

E. Pohjaesityksestä poikkeava esitys.

Näin pärjäät kuntapäättäjien ja toimihenkilöiden kanssa
6. HYLKÄYSEHDOTUS

7. TYÖJÄRJESTYSPUHEENVUORO

8. REPLIIKKI

F. Tietystä asiasta tehty hyvin perusteltu
ehdotus.

G. Muutosesityksen kannattamiseen
käytetty puheenvuoro
H. Ensimmäinen puheenvuoro
käsiteltävästä aiheesta

Katso oikeat vastaukset sivun alalaidasta ja tarkista tuloksesi. Jos sait...
6–8 oikein:
Olet puheenvuorovelho! Muista käyttää kykyjäsi hyväksi nuvan kokouksissa.
3–5 oikein
Alat olemaan kartalla puheenvuoroista, mutta harjoittele vielä kertaalleen.
0–3 oikein:
Sinun täytyy vielä hieman harjoitella. Käy tsekkaamassa vaikute.net
		(http://vaikute.net/).

Oikeat vastaukset: 1-H, 2-F, 3-E, 4.G, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A
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Nuorisovaltuustotoiminta on kaiken muun toiminnan lisäksi myös edustamista. Edustat nuorisovaltuutettuna nuvavaaleissa sinua äänestäneiden lisäksi myös kaikkia muita kunnan nuoria.
Edustaminen on tärkeää, ja sen avulla nuorisovaltuustosi saa näkyvyyttä. Muista kuitenkin, ettei
kukaan ole mestarilobbaaja tai -edustaja syntyessään, vaan se vaatii harjoittelua.

Päättäjien ja viranhaltijoiden tapaamiset
Tärkeintä edustamisessa on henkilökohtaisten kontaktien hankkiminen; myös kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden tapaamiset ovat tärkeä osa nuorisovaltuuston edustamista. Onnistunut
tapaaminen lähtee aina siitä, että keskustelua käydään avoimin mielin ja asiallisella asenteella
molemmat osapuolet huomioon ottaen. Kun tapaat kunnan päättäjiä ja viranhaltijoita, muista
seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Perehdy keskustelun teemaan ennen tapaamista.
Pysy aikataulussa, pidä lupauksesi ja hoida vastuutehtäväsi kunnolla.
Osallistu keskusteluun hyvällä asenteella.
Muista, että olet nuori asiantuntija.
Muista, että jännitys ei näy ulospäin.

Lobbaaminen
Lobbaaminen tarkoittaa verkostoitumista eli suhteiden luomista, jonka tavoitteena on vaikuttaa
päättäjiin, viranhaltijoihin ja mediaan oman tai edustamansa ryhmän edun mukaisesti. Lobbaus
on siis vaikuttamiseen pyrkivää kommunikaatiota, joka nykyisessä yhteiskunnassa on usein ammattimaista eli viestintätoimiston harjoittamaa liiketoimintaa. Silti monet muutkin kuin ammattilaiset lobbaavat, ja nuorisovaltuustonkin kannattaa sitä harjoittaa.
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Lobbauksessa tärkeintä on jäädä mieleen oikealla tavalla. Yksi vaihtoehdoista on nuorisovaltuustotoiminnasta kertovan hissipuheen opettelu. Hissipuhe on lyhyt, ytimekäs ja selkeä puheenvuoro, jonka aikana esimerkiksi esitellään nuorisovaltuusto sekä kerrotaan mitä nuorisovaltuusto
tekee ja miksi sen toiminta on tärkeää kunnalle. Nimensä mukaisesti puhe on niin lyhyt, että sen
ehtii kertomaan milloin vain, esimerkiksi hissimatkan aikana. Hyvä hissipuhe on ytimekäs, luo
positiivisen mielikuvan ja jää vastaanottajan mieleen.

Luku 4:
Nuorisovaltuustotoimintaa nuorilta nuorille
Meidän nuva – kaikkien nuva
Nuorisovaltuustotoiminnassa näkyy nuorten kädenjälki. Nuorisovaltuustot tekevät erilaista toimintaa ympäri Suomen Hangosta Utsjoelle, mutta tärkeintä on se, että nuorisovaltuustossa tehdään juuri nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa nuorilta nuorille -periaatteella.

Miten hissipuhe rakennetaan
1.
2.
3.
4.
5.
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Pohdi, mitä nuorisovaltuusto tekee ja miksi
Pohdi, miksi kunta tarvitsee nuorisovaltuustoa
Perustele kohdat 1 ja 2
Kirjoita hissipuhe pukien edellä mainitut kohdat tarinan muotoon.
Lue hissipuhe, anna se toisen luettavaksi ja tee tarvittavat muutokset

Ikoni: icons8.com

Miten jokaisen nuoren toiminta saadaan näkymään nuorisovaltuustotoiminnassa ja miten kaikki
kunnan nuoret saadaan mukaan nuorisovaltuustotoimintaan, vaikka he eivät olisikaan nuorisovaltuutettuja?

Muutamia vinkkejä entistä vaikuttavampaan ja monipuolisempaan nuorisovaltuustotoimintaan:
•

Pitäkää toiminta tasapuolisena, niin että kaikkien jäsenten ääni tulee kuulluksi 		
ja kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan.

•

Jakakaa tehtävät siten, että kaikilla on jotain mielekästä tekemistä.

•

Nuorisovaltuuston kannattaa ryhmäytyä heti toimikauden alkaessa. Viettäkää 		
avausseminaaria vaikka elokuvateatteriksi muutetussa ladossa laulaen karaokea, kaupunkilomalla tai eduskuntavierailulla. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla sydänystäviä, mutta
kavereita kannattaa olla.

•

Olkaa aikaansaavia, älkää jääkö vatuloimaan.

•

Kokoustakaa paikassa, jossa kaikilla on kivaa ja jonne on kaikkien helppo tulla kokoustamaan.

•

Pitäkää huolta siitä, että nuorisovaltuusto niittää mainetta kunnan nuorten asiantuntijana
eikä kahvikerhona.

•

Siirtäkää hiljainen tieto edellisiltä nuorisovaltuustotoimijoilta uusille esimerkiksi kapulanvaihtokokouksessa nuorisovaltuustokausien vaihteessa.

•

Pitäkää kuntanne kouluissa, nuorisotiloilla ja myös Ohjaamoissa infotilaisuuksia, jotta kaikki kunnan nuoret tietävät nuorisovaltuustojen toiminnasta. Tehkää läpinäkyvää toimintaa!

•

Tehkää yhteistyötä myös peruskoulujen oppilaskuntien sekä toisen asteen opiskelijakuntien
kanssa. Muistakaa, että nykyiset alakoululaiset ovat tulevia nuorisovaltuutettuja!

•

Amiksia ei jätetä!

•

Muistakaa ylläpitää tietojanne ja taitojanne aktiivisella tiedonhalulla, kouluttautumisella ja
kysymällä mielipiteitä muilta nuorilta esimerkiksi kouluissanne.

•

Tiedottamista voi parantaa aina!
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•

Kertokaa nuorisovaltuustotoiminnasta yhteiskuntaopin tunneilla ja pitäkää huolta, että
yhteiskuntaopettajanne tietää nuorisovaltuustoista ja käsittelee niitä osana opetusta.

•

Nykypäivän vaikuttaminen tapahtuu ad hoc! Olkaa aktiivisia heti eikä parin viikon päästä.

•

Järjestäkää kampanjoita, tempauksia ja tarvittaessa mielenosoituksia nuorille tärkeiden
asioiden puolesta. Olkaa näkyvillä ja hankkikaa hyvää julkisuuskuvaa.

			

Millainen on hyvä tapahtuma?
– Anssi Moilanen, Kouvolan nuorisovaltuusto

“Hyvä tapahtuma on tapahtuma, jonka teidän nuorisovaltuustonne kokee onnistuneeksi.
Loppujen lopuksi tapahtumanne kävijämäärällä ei ole ollenkaan väliä, kunhan jollain
tapahtumaan osallistuvalla ulkopuolisella ihmisellä on ollut hauskaa. Tässä teille mainio
vinkkilista, jota noudattamalla järjestätte kuntanne huikeimman tapahtuman.”
1.

Tapahtuman idea

Jokainen tapahtuma alkaa ideasta. Aluksi voi tuntua vaikealta ideoida työryhmän kanssa oman
nuorisovaltuustonsa tapahtumaa. Nämä vinkit auttavat pääsemään alkuun:
Teema:
• Onko liitolla meneillään jokin kampanja, johon voisitte osallistua?
• Sijoittuuko tapahtuma jollekin merkkipäivälle, jota voisitte hyödyntää?
• Onko tapahtumanne tiettyyn vuodenaikaan? Voisiko vuodenaikaa hyödyntää?
• Keksikää tapahtumallenne jokin tavoite.
Kysyntä:
• Mille ikäluokalle tapahtuma on suunnattu?
• Puuttuuko kunnastanne jokin huikea tapahtuma, joka järjestetään 		
naapurikunnassa?
• Mitä alueenne nuoret haluaisivat tapahtuvan kunnassanne?
• Osallistuisitko itse kyseiseen tapahtumaan?

2.

Tapahtuman runko

Olette saaneet loistoidean ja nyt se pitäisi vain toteuttaa. Mistä aloittaa?
Ohjelma:
• Mitä ohjelmaa tapahtumassanne on?
• Tarvitsetteko ohjelmaa varten materiaaleja?
• Paljonko nuorisovaltuustonne on budjetoinut rahaa tapahtumalle?
• Tehkää alustava aikataulutus tapahtumalle.
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•
•

Ottakaa huomioon koulujen ja töiden loppumisajat.
Varmistakaa, että mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu pääsee paikan
päälle avustamaan.

3.

Markkinointi

Markkinointi on tärkeä osa tapahtumaanne, koska sen avulla tapahtumaan saadaan lisää osallistujia. On tärkeää hyödyntää mahdollisimman monta markkinointikanavaa, kun aloittaa tapahtuman markkinoinnin. Markkinointiin kannattaa budjetoida tapahtuman menoista sen verran
rahaa, minkä koette itse tarpeelliseksi, jotta markkinointi olisi tarpeeksi tehokasta.

Kuinka nuorisovaltuustonne voi maksimoida tapahtuman kävijämäärän ja vakuuttaa kohderyhmänsä
henkilöitä osallistumaan tapahtumaan?
Some:
• Some on yksi tehokkaimmista tavoista markkinoida tapahtumaanne ja samalla
kerätä nuorisovaltuustonne sometileille mahdollisia seuraajia. Some-kisa, jossa
on houkuttimena suuri palkinto kerää paljon huomiota.
• Somemarkkinointi on helppoa ja suurimmaksi osaksi ilmaista, mutta sen
tehokkuutta voi parantaa sijoittamalla siihen rahaa.
• Instagramissa ja Facebookissa saa maksullisia mainoksia, jonka kohderyhmän
voitte itse asettaa. Näin takaatte, että mainoksenne tavoittaa mahdollisimman
monta tapahtumaan osallistuvaa ihmistä.
Fyysinen markkinointi:
• Julisteet ovat loistava markkinointitaktiikka. Julisteet voitte tilata 		
painotuotteita valmistavasta yrityksestä tai tehdä julisteet itse käsin.
• Mainokset kannattaa laittaa jokaisen kunnan koulun seinille ja vaikkapa 		
kirjastojen ilmoitustauluille.
• Muistakaa sisällyttää kaikkeen fyysiseen markkinointiin oman 			
nuorisovaltuustonne logo, jotta ihmiset tietävät sen teidän järjestämäksenne.
• Markkinoikaa itseänne myös tapahtuman aikana, jotta saatte mahdollisimman
monen nuoren kiinnostumaan nuorisovaltuustotoiminnasta.

4.

Tapahtuma lähenee

Tapahtumaan on enää alle puolitoista kuukautta jäljellä. Miten toteutatte tapahtuman
käytännössä?

Esiintyjät:
• Esiintyykö tapahtumassanne joku? Jos esiintyy niin kuka?
• Lähettäkää tarjouspyyntö kaikille mahdollisille ihmisille, jotka voisivat esiintyä
tapahtumassanne. Lähettäkää sähköpostit ajoissa!

Ohjelma:
• Hiokaa aikataulu tarkaksi, mutta joustavaksi. Joustavuus on tärkeää, sillä
todennäköisesti kaikki ohjelma tapahtumassanne ei ole minuutintarkkaa ja
yllättäviä muutoksia voi aina sattua.
• Vuokratkaa/lainatkaa tapahtumalle oleelliset tavarat, kuten äänentoistolaitteet,
lavat ja muut rekvisiitat.
• Käykää kiertelemässä lähialueen kauppoja tai lähettäkää firmoihin sähköpostia
ja pyytäkää heitä sponsoroimaan tapahtumaa. Yritykset lähtevät yleensä 		
mieluiten mukaan tukemaan tapahtumia, jos heidän logonsa näkyy jossain
tapahtuman yhteydessä.

Ajankohta:
• Tarkistakaa, ettei tapahtuman ajankohta satu päällekkäin toisen tapahtuman
kanssa.

Turvallisuus:
• Ilmoittakaa poliisille, että olette järjestämässä yleisötilaisuutta, jos 		
tapahtumanne on avoin kaikille. Tämä onnistuu sähköisellä lomakkeella netissä.
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•
•
•
•

Pelastussuunnitelma täytyy laatia, jos tapahtuman arvioitu osallistujamäärä
ylittää 200 osallistujaa.
Pohtikaa, tarvitaanko tapahtumaa varten järjestyksenvalvojia.
Avoimeen tapahtumaan tarvitaan ensiavusta vastaava henkilö.
Valitkaa tapahtumaan häirintäyhdyshenkilö.

5.
•
•
•
•

Tapahtuman järjestäminen

Järjestäkää tapahtuma vastuujaon mukaisesti
Olkaa aktiivisia somessa, että tapahtumanne näkyy muille ihmisille
Muistakaa kertoa osallistujille, miten järjestäjät, ensiavun ja 			
häirintäyhdyshenkilön tavoittaa
Pitäkää hauskaa, mutta muistakaa olla valppaina ja reagoida erilaisiin tilanteisiin

6.
•
•
•

Tapahtuman jälkeen

Käykää tapahtuman purku läpi järjestäjäporukalla heti tapahtuman päätyttyä
Antakaa osallistujille ja järjestäjille mahdollisuus antaa kirjallista palautetta
tapahtumasta
Muistakaa viestintä myös tapahtuman jälkeen!

Tiesitkö?
Häirintäyhdyshenkilö on etukäteen valittu ja koulutettu henkilö, joka neuvoo ja tukee häirintää,
ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita osallistujia. Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteyksissä, vaikkei olisi itse häirinnän kohteena, mutta on
nähnyt häirintää tai haluaisi keskustella mahdollisista puuttumiskeinoista. Häirintäyhdyshenkilöt eivät tee jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilön avulla tapahtuman mahdollisiin häirintätapauksiin puuttumista pidetään tärkeänä
ja niihin voidaan puuttua heti.
			
(Lähde: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta)

Kuinka viestin vaikuttavasti ja nuorekkaasti?
– Ville Viikki, Nokian nuorisovaltuusto
“Nuorisovaltuuston toiminnassa on tärkeää tuoda päätökset ja tapahtumat suuren yleisön
tietoon. Yksinkertaisesti sanottuna viestintää on kahdenlaista – sisäistä ja ulkoista.”
Viestintä – sisäistä ja ulkoista
Nuorisovaltuuston viestintä voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Ensimmäinen on nuorisovaltuuston sisänen viestintä. Siihen kuuluvat muun muassa kokoustiedottaminen, edustajien hakeminen tapahtumiin ja nuorisovaltuutettujen informoiminen kunnan asioista. Sisäinen tiedottaminen on erittäin tärkeä osa nuorisovaltuuston toimintaa myös kriisitilanteissa ja hätätapauksissa.
Toinen viestinnän pääalue on ulkoinen viestintä. Ulkoinen viestintä suuntautuu nuorisovaltuuston ulkopuolelle, ja se on tärkeä osa tapahtumia – tapahtuman luonteeseen katsomatta. Ulkoinen
viestintä on myös osa nuorisovaltuuston julkisuuskuvaa. Jos nuorisovaltuuston ulkoinen viestintä on selkeää ja yhdenmukaista, se vahvistaa nuorisovaltuuston julkisuuskuvaa. Ulkoista viestintää varten nuorisovaltuustoissa saattaa olla tiedottaja, jonka tehtävä on yksinkertainen: tiedottaa
asioista.
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Sisäinen viestintä pelastaa
Sisäinen viestintä on olennainen osa toimivaa nuorisovaltuustoa. On tärkeää sopia yhdessä tavat
kokouksista tiedottamiseen ja nuorisovaltuuston sisäisten asioiden jakamiseen. Sisäistä viestintää kannattaa hioa ja pohtia: mitkä olisivat parhaita keinoja saavuttaa paikalliset nuorisovaltuutetut? Kuinka paljon he käyttävät mitäkin viestintäkanavaa?
Kriisitilanteessa onnistunut sisäinen viestintä voi pelastaa tilanteen – tässä on yksi syy pitää
nuorisovaltuutettujen yhteystiedot ajan tasalla.

Viestinnällä muutos aikaan
Viestintä ja sosiaalinen media ovat tehokkaita välineitä tuoda omaa näkökulmaa esille kunnassa.
Esimerkiksi Yhdysvallat lopetti kylmän sodan aikana toimensa Vietnamissa, koska kansa näki
suoraa viestintää ja tiedotuskuvaa Vietnamista. Samalla tavalla nuorisovaltuuston on mahdollista saada kunnassa muutos aikaan aktiivisella toiminnalla mediassa – parhaiten toimivat useat
mediat yhdessä.

Paikallislehteen, Facebookiin vai molempiin?
Aina, kun suunnittelette nuorisovaltuustossa tiedotettavia asioita, kannattaa aloittaa pohdinta kohderyhmästä. Kuka tai ketkä ovat kohderyhmämme? Onko kohderyhmä esimerkiksi kunnan päättäjät tai nuoret? Kohderyhmän avulla voitte tehdä viestinnästänne houkuttelevampaa ja
kiinnostavampaa.
Kun kohderyhmä on selvillä, on aika miettiä viestinnän keinoja. Joskus toimii puskaradio, välillä
sosiaalinen media tai sanomalehti. Viestinnän keinot tulee valita kohderyhmää ajatellen. Mikäli haluatte tavoittaa kuntanne päättäjiä, on todennäköisempää tavoittaa heidät paikallislehden
mielipidekirjoituksella kuin puskaradion kautta kerrottavana ilmoituksena. Viestintäväline kannattaa miettiä huolella. Onko juliste oikea vaihtoehto? Vai Facebook-ilmoitus? Kaikkein tehokkain viestintä rakentuu useista keinoista. Siinä yhdistetään viestinnän keinoja mahdollisimman
hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Kieli solmussa?
Tiedotettaessa on tärkeää muistaa asiallinen ja ehyt kieliasu. Erityisesti viralliset tiedotteet kannattaa oikolukea ennen lähettämistä, jotta julkisuuskuva ei kärsisi. Nuorisovaltuuston julkisuuskuva määräytyy osaltaan myös tiedotteiden pohjalta. Päättäjille saattaa syntyä harhaluuloja nuorisovaltuustosta, mikäli he lukevat kielellisesti huolittelematonta tekstiä.

Kaksikielisyys
Suomessa on joitakin kuntia, joissa asuu merkittävä määrä ruotsia äidinkielenään puhuvia. Nuorisovaltuuston tulisi tavoittaa myös heidät, jotta nuorisovaltuuston toiminta olisi mahdollista
pitää mahdollisimman monipuolisena ja kaikille nuorille suunnattuna. Tämän vuoksi ainakin
tärkeimmät tiedotteet olisi syytä kääntää toiselle kotimaiselle kielelle, mikäli kunnissa asuu
merkittävä määrä suomenruotsalaisia (tai toisinpäin) – näin hekin voivat osallistua nuorisovaltuuston päätöksentekoon. Lisäksi tämä helpottaa suomenruotsalaisten poliitikkojen ja etenkin
nuorten osallistumista nuorisovaltuuston toimintaan.

29

Viestinnän huoneentaulu

Luku 5:
Nuorisovaltuustot alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Sisäistä vai ulkoista?
Sisäistä: nuorisovaltuutettujen kesken
tapahtuvaa

Nuorisovaltuustojen alueellinen yhteistyö

Ulkoista: nuorisovaltuuston
ulkopuolelle suuntautuvaa
Kohderyhmä
Kenelle viestintä on suunnattu?

– esimerkiksi kunnan päättäjille

Tavoite
Mitä tavoittelet viestinnällä?

– esimerkiksi lisää osallistujia liiton
tapahtumiin

Kanavat
Missä tavoitat kohderyhmäsi parhaiten?

– Päätä viestintäkanavat kohderyhmän 		
ja tavoitteen mukaan

Kun aloitat yhteistyön muiden nuorisovaltuustojen kanssa, valitse yhteistyökumppaneiksi sekä
suuria että pieniä nuorisovaltuustoja. Aloittakaa yhteistyön sopiminen nuorisovaltuustojen kuulumisten vaihtamisella. Tähän voi hyödyntää Aktiivipäiviä, oman alueesi piirijärjestön toimintaa
tai vaikka jotain muuta alueenne tapahtumaa. Kuntien sivuilta löytyy nuorisovaltuustojen yhteystietoja, ja voit kysyä yhteystietoja myös omalta piirijärjestöltäsi.
Kun yhteys on saatu luotua, neuvotelkaa yhteistyökuvioista. Yhteistyötä voi olla esimerkiksi se,
että vierailette toistenne kokouksissa, teette yhteisen tempauksen tai toteutatte vaikka useamman nuorisovaltuuston välisen seminaarin jostain alueellisesti merkittävästä aiheesta. Voitte
myös kouluttautua yhdessä tai osallistua toistenne kannanottojen valmisteluun ja levittämiseen.
Muistakaa muita alueenne nuorisovaltuustoja silloinkin, kun yhteistoiminnassa ei ole mitään
suurta meneillään. Hyvät suhteet naapurinuorisovaltuustoihin edistävät oman nuorisovaltuustosi toimintaa.

Yhteistyön portaat
1.
2.

Kieli- ja ulkoasu
– Suunnitelkaa esimerkiksi julisteen
ulkoasu kohderyhmällenne
houkuttelevaksi
– Onko kieli virallista asiatekstiä vai
rennompaa, nuorille suunnattua?

Kaksikielisyys
Suomeksi ja ruotsiksi, vai pelkästään
toisella kielellä?

– englanti ja muut kielet voidaan
huomioida esimerkiksi yleisen tason
markkinoinnissa.
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Nuorisovaltuustojen kannattaa hyödyntää alueen muita nuorisovaltuustoja oman toiminnan
kehittämiseksi. Yhteistyötä ei synny itsestään, joten ole sinä nuorisovaltuustosi kanssa alueesi
nuorisovaltuustot yhteen kokoava voima.

Ikonit: icons8.com

Tehkää yhdessä!
Suunnitelkaa yhteistyön mahdollisuudet yhdessä muiden nuorisovaltuustojen ja
nuorisovaltuutettujen kanssa. Ennen yhdessä järjestettävää toimintaa on hyvä
kuulla muita osapuolia. Kun kaikki ideoivat yhdessä, toiminta palvelee kaikkia
nuorisovaltuustoja.
3. Missä maali?
4. Mitä yhteistyöltä odotetaan? Millaisia nuorisovaltuustot ovat yhteistyön jälkeen?
Asettakaa tavoite ja tehkää hommia tavoite mielessä.
5. Anna yhteistyön syntymiselle aikaa!
6. Mitään ei synny sormia napsauttamalla. Muistakaa kehittää nuorisovaltuustojen
välistä yhteistyötä jatkuvasti.
7. Muista konkretia!
8. Olkaa tarkkoja, kun suunnittelette yhdessä nuorisovaltuustojen välistä toimintaa.
Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.
9. Katso myös laatikon ulkopuolelle!
10. Onko yhteistyön aina pakko synnyttää mielipidekirjoitus julkisen liikenteen tilasta?
Aihe on kyllä tärkeä, mutta voivatko nuorisovaltuustonne vaikka järjestää jonkin
muun aiheeseen liittyvän tempauksen? Ideoinnissa vain taivas on rajana!
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“Silloin kun aloitin nuvatoiminnan, liitton koulutukset ja tapahtumat tarjosivat suuresti
lisää ymmärrystä ja tietoa siitä mitä on nuvatoiminta ja mikä sen tarkoitus on. Tämä
tieto on kasvanut vuosien edetessä ja liitto onkin tarjonnut paljon lisää mahdollisuuksia
nuvatoimintaan. Uusia asioita mihin olen päässyt mukaan ovat piirihallitus ja paikallisena
kouluttajana toimiminen. Suurimpia asioita mitä liitto on minulle tarjonnut, on nuvaperhe.
Suuri joukko ihmisiä joilla on samoja mielenkiinnon kohteita, joilla on samoja tavoitteita,
joilta kysyä neuvoa ja joihin turvautua, kun kohtaa omassa nuvatoiminnassa esteitä tai
haasteita.”
– Mindi Havumäki

Kysyimme nuorisovaltuutetuilta vinkkejä alueelliseen yhteistyöhön. Pidä ainakin nämä mielessä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyötä on helpointa tehdä samankaltaisen nuvan kanssa
Piireiltä kannattaa kysellä tietoja naapurista, jos ei itse keksi minne laittaa viestiä
Olkaa yhteyksissä ja vierailkaa naapureissa
Huolehdi, että ohjaajat tietävät naapurinuorisovaltuustojen toiminnasta
Yhteiset virkistystapahtumat luovat yhteishenkeä
Tehkää selvä suunnitelmat ja visioikaa
Kummitoiminta
Ole oma-aloitteinen!

“Vaikka olenkin ollut liitossa jäsenenä vain vähän aikaa, niin koen saaneeni liitolta jo
paljon. Ensimmäiseksi haluan nostaa esiin liiton tarjoaman koulutuksen. Vaikka en
ole vielä päässyt mukaan yhteenkään koulutustapahtumaan mukaan, niin olen silti saanut
tarvittavan koulutuksen joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, mikä on mielestäni
mahtavaa. Se, että olen saanut koulutusta myös muuten kuin osallistumalla tapahtumiin
osoittaa sen, että liitto oikeasti välittää jäsenistään.

MANU – maakunnalliset nuorisovaltuustot
Sipilän hallituksen kärkihankkeena toteutettava sote- ja aluehallintouudistus, eli tuttavallisemmin maakuntauudistus, muuttaa suomalaisten kuntien tehtäviä, synnyttää kahdeksantoista
maakuntaa ja tuo mukanaan maakunnalliset nuorisovaltuustot. Tämänhetkisen tilanteen mukaan Suomen uusi aluehallintotaso aloittaa toimintansa 01.01.2020.

Toinen asia jonka haluan nostaa esiin on liiton kautta saadut ystävät. On hienoa, että olen
päässyt verkostoitumaan muiden nuvalaisten kanssa ympäri Suomen. Paras asia liiton kautta
saamissani ystävissä on se, että heiltä saa vertaistukea ongelmatilanteissa ja se, kun pääsen
keskustelemaan nuvatoimintaan liittyvistä asioista heidän kanssaan. Liitto on siis tarjonnut
minulle paljon, ja uskon saavani sieltä paljon vielä tulevaisuudessakin.”
– Evilla Lumme

Toteutuessaan maakuntalaki velvoittaa tulevat maakunnat asettamaan maakunnallisen nuorisovaltuuston osallisuuden ja vaikuttamisen takaamiseksi. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen jäsenet tullaan valitsemaan maakuntien kunnallisista nuorisovaltuustoista. Niille tulee esityksen
mukaan antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Pääset tutustumaan maakuntanuviin täältä: http://www.nuva.fi/maakuntanuvat/

Nuva ry tarjoaa vaikuttamisen paikkoja

Lisätietoja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminnasta saat nettisivultamme www.nuva.fi
ja sosiaalisen median kanavista @nuva_ry.

Nuorisovaltuustotoiminnan myötä pääset tutustumaan järjestötoimintaan Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kautta. Jokainen suomalainen törmää järjestötoimintaan jossain vaiheessa elämäänsä. Voidaankin sanoa, että Suomi on “yhdistysten luvattu maa”, sillä Suomessa toimii 137
890 yhdistystä.
Järjestötoiminta kannattaa aloittaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa. Kysyimme nykyisiltä
jäseniltämme Siniltä, Mindiltä ja Evillalta, mitä liitto on heille tarjonnut. Näin he vastasivat:

“Liitto on tarjonnut minulle uusia kokemuksia, kavereita ja paljon tietoa vaikuttamisesta.
Kun vuonna 2015 liityin liittoon ja tulin ensimmäiselle tapahtumalleni, olin juuri
aloittanut paikallisessa nuvassa ja olin pihalla kaikesta mitä nuvaan liittyi. Aktiivipäivä
viikonlopun jälkeen oli tilanne muuttunut. Opin paljon asioita, jotka ovat hyödyttäneet niin
nuorisovaltuustossa ja piirihallituksessa toimiessa kuin myös arkielämässä.
Liiton kautta olen päässyt vierailemaan valtiovarainministeriössä. Olen päässyt osallistumaan
lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman seminaariin panelistina. Olen reissannut ympäri
Suomea ja olen saanut tavata upeita nuoria vaikuttajia. Yksi tärkeimmistä asioista mitä liitolta
olen saanut, on silti nuvaperhe. Nuvaperhe kuvaa hyvin liiton yhtenäisyyttä. Joka puolelta
Suomea löytyy joku, joka lähtisi kahville tai mahdollisesti tarjoaa sohvapaikan yöksi.”
– Sini Riihimäki

32

Aitoa kansainvälisyyttä
Vinkkejä kansainvälisen toiminnan edistämiseen:
•

Päättäkää millaista yhteistyökuviota olette hakemassa kansainväliseltä foorumilta

•

Kuinka moni nuorisovaltuutettu osallistuu? Katetaanko kansainvälisyysprojektin kustannukset nuorisovaltuuston vai nuorisovaltuutettujen budjetista?

•

Luokaa hakemuspohja. Alkakaa etsiä toista nuorisovaltuustoa joko koko Euroopasta, tai kohdentakaa se tietylle Erasmus+ hankkeen piiriin kuuluvalle maalle.

•

Sopikaa kumppaninuorisovaltuuston kanssa vierailun kestosta, mahdollisesta majoituksesta
sekä muista liikkuvista kuluista.

•

Hiokaa hakemusta kumppanimaan kanssa ja lähettäkää hakemus Erasmukselle määräaikaan
mennessä.

•

Suunnitelkaa ohjelmaa yhdessä. Pohtikaa, mitä reissulta ja yhteistyöltä odotatte. Sopikaa jo
valmiiksi myös reissun jälkeinen purku ja jatkotyöstö
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•

Valitkaa joku yhteyshenkilöksi, joka pitää yhteyttä kohdemaan nuorisovaltuustoon.

•

Valmistautukaa suunnittelemaanne ohjelmaan huolella. Olkaa valmiita kertomaan omasta
toiminnastanne ja kysymään vastaavasti toisten ohjelmaosuuksista.

•

Muistakaa lupalaput. Alaikäisten vanhempien kanssa voisi olla hyvä järjestää
vanhempainilta.

•

Käykää yhdessä läpi nuorisovaltuustonne tavoitteet tapaamisen suhteen.

•

Tapaamisen jälkeen on hyvä miettiä mahdollista jatkoyhteistyötä. Tulisiko vastaanottavana
tahona toiminut nuorisovaltuusto vastavierailulle Suomeen?

•

Purku: kerätkää projektin hyvä ja huonot asiat sekä mahdolliset matkalta mukaan tulleet
ideat nuorisovaltuuston toiminnan kehittämiseksi.

Näin onnistuimme: Alavuden nuorisovaltuuston tarina
Alavuden nuorisovaltuusto järjesti vuonna 2016 kaksiosaisen nuorisovaihdon, joka kulki nimellä
“Open Doors to Europe”, Belgian Affligemin nuorisovaltuuston kanssa. Vaihtoon osallistui nuoria molemmista nuorisovaltuustoista. Ensin alavutelaiset vierailivat Affligemissa, ja myöhemmin
belgialaiset Alavudella.
Koko projektiin mahtui paljon vaivaa, tuskaa, kyyneliä, iloa ja poskipusuja: Alavuden nuorisovaltuutetuista koostettu ryhmä kirjoitti monta rahoitushakemusta luovuttamatta, kunnes lopulta
rahoitus tuli. Tämän jälkeen suunniteltiin yhdessä Affligemin nuorisovaltuutettujen kanssa vaihtojen aikataulut ja jaettiin rahat. Monet henkilöt kahdessa maassa tekivät paljon töitä vaihtojen
eteen, ja lopulta ensimmäinen vaihto alkoi häämöttää horisontissa. Alavuden nuorisovaltuusto
oli jo valmiina lähtöön, kunnes Brysselissä tapahtuneiden terrori-iskujen vuoksi lennot peruttiin.
Ensimmäinen vaihto viivästyi, mutta jo toukokuussa nuorisovaltuustot pääsivät tapaamaan toisensa Belgian kauniissa Affligemissa. Heinä-elokuussa Affligemilaiset tulivat Suomeen lähes ongelmitta, sairastelua lukuun ottamatta. Vaihtojen aikana nuorisovaltuustot tutustuivat maiden
kulttuureihin, nuoriin ja ennen kaikkea nuorisovaltuustoihin ja eri nuorisojärjestöihin, kuten
Belgiassa tärkeässä roolissa oleviin partioihin ja Suomen 4H-järjestöihin. Projekti vaati vaivannäköä, mutta lopussa palkinto häämötti: kaksi onnistunutta vaihtoa ja uusia ihmissuhteita.

34

Luku 6:
Tukea ja tsemppiä toimintaan

Koulutusta nuorisovaltuustoille
Liitto tarjoaa nuvalaisille erilaisia koulutuksia vaikuttamiseen ja nuvatoimintaan liittyen. Laadukkaiden koulutusten järjestäminen ja tätä kautta nuorisovaltuustojen toiminnan parantaminen on yksi liiton tärkeimmistä tehtävistä ja niin sen pitää myös olla, koska kouluttautuminen
kuuluu nuvalaisen oikeuksiin. Oikeilla ja kohdistetuilla koulutuksilla ylläpidät tietojasi ja taitojasti nuorisovaltuustotoiminnasta yllä.

Mitä liitto tarjoaa just sinulle?
Paikalliset koulutukset ovat nuorisovaltuustojen toiveiden mukaisesti räätälöityjä tilattavia koulutuksia. Voit saada koulutusta muun muassa nuvatoiminnan alkeista sekä erilaisista vaikuttamisen välineistä. Voit tutustua paikallisiin koulutuksiin täällä: www.nuva.fi/paikallisetkoulutukset/
Aktiivipäivät ovat valtakunnallisia, nuorisovaltuutettuja ympäri Suomea yhteen kokoavia koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Aktiivipäivät ABC on kohdistettu nuorisovaltuustouraansa
käynnistäville nuvalaisille, kun taas Aktiivipäivät HC on kohdistettu hieman kokeneemmille vaikuttajille. Aktiivipäiviä järjestetään kahdesti vuodessa - keväällä maaliskuun ja syksyllä lokakuun
tienoilla. Kevään aktiiveilla on ABC-painotus ja syksyn aktiiveilla HC-painotus. Täältä löydät lisätietoa Aktiivipäivistä:
www.nuva.fi/aktiivipaivat-abc/
www.nuva.fi/aktiivipaivat-hc/
Kahden suuremman koulutustapahtuman lisäksi järjestetään Aktiivipäivät PRO, joka on tarkoitettu kokeneille nuorisovaltuustokonkareille, joille HC ja ABC ovat jo tuttuja tapahtumia. Aktiivipäivät PRO järjestetään kaksiosaisena, ensimmäinen osa keväällä ja toinen syksyllä. Lisätietoja:
www.nuva.fi/pro/
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Tsekkaa koulutuspolkusi:

Miksi nuorisovaltuuston kannattaa kouluttautua, Porin nuorisovaltuuston Mea Vähä-Jaakola?

“Kouluttautuminen on hyvän nuvatoimintapohjan A ja O. On erilaisia tilanteita, joihin
koulutuksia tarvitaan, mutta kaikkia syitä kouluttautua yhdistää halu kehittää nuvan
toimintaa. Ensimmäinen ja ehkä tärkein konkreettisin syy kouluttautua on perustietojen
saaminen. Toimiva nuva tietää mitä nuvan kuuluisi tehdä. Toinen syy kouluttautua on
motivaation ja ryhmähengen kehittäminen nuvan sisällä. Ryhmädynaamiset koulutukset
tekevät nuorisovaltuustosta toimivamman, sillä motivoitunut ja yhtenäinen nuorisovaltuusto
innostaa toisiaan ja saa paljon aikaiseksi. Kolmas syy kouluttautua on ajankohtaisten asioiden
ja ilmiöiden haltuunotto. Useissa koulutuksissa käsitellään usein ajankohtaisia teemoja kuten
esimerkiksi maakuntauudistusta. Neljäntenä syynä on verkostoitumisen tarjoamat uudet
toimintamallit. Monissa koulutuksissa pääsee tapaamaan uusia nuvalaisia eri kunnista ja
jakamaan toimivia malleja kuntien välillä.”

Nuorisovaltuustotukea kaikkiin tilanteisiin
Nuorisovaltuustotuki on yksi liiton paikallisille nuorisovaltuustoille ja nuvalaisille tarjoamista
palveluista. Nuorisovaltuustotuki koostuu liiton yhteydenotoista nuorisovaltuustoihin eli nuvakartoituksesta, liiton piirijärjestöjen toteuttamista nuvavierailuista, liiton tarjoamasta neuvonnasta sekä erilaisista koulutus- ja tukimateriaaleista. Edellisessä osassa mainittujen paikallisten
koulutusten lisäksi liitto tarjoaa nuorisovaltuustojen ongelmiin Perusta, Vakiinnuta, Vahvista
-paketteihin kuuluvia Vakiinnuta, Vahvista -koulutuksia. Näiden avulla nuorisovaltuusto voi kehittää toimintaansa koulutuksin. Koulutusten lisäksi liiton Vaikute.net -materiaalipankki tukee
nuvalaista nuorisovaltuustotoiminnan haasteissa. Voit tutustua Vaikute.nettiin osoitteesta www.
vaikute.net
Nuorisovaltuustotuki vastaa nuorisovaltuustojen ongelmiin ja ratkaisee niitä.

Näin toimit ongelmatilanteissa:
•
•
•
•
•
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Löytyykö ongelmaan vastaus Nuvalaisen käsikirjasta tai Kuntaliiton sinisestä
oppaasta?
Löytyykö ongelmaan vastaus vaikute.netistä?
Soita tai laita viestiä nuvatukeen. Ratkeaako ongelma asiantuntijoiden kautta?
Sovi koulutus tai tapaaminen nuorisovaltuustoosi liiton kautta!
Ongelma ratkeaa ja maailma on taas hieman kirkkaampi
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Testaa nuvasi!
Nuorisovaltuustotuki-testin avulla pystyt alustavasti määrittelemään nuorisovaltuustosi tilanteen. Varmstathan testin tuloksen vielä liiton nuvatuen asiantuntijoilta!

1. Onko nuorisovaltuustomme olemassa?
A) Kunnassamme ei ole nuorten vaikuttajaryhmää
B) Kunnassamme on nuorisovaltuusto
C) Kunnassamme on nuorisovaltuusto, ja kuntamme nuoret ovat laajasti tietoisia siitä, että
heillä on mahdollisuus vaikuttaa kuntansa asioihin.

D) Kunnassamme on nuorisovaltuusto, ja kunnan päättäjät ottavat nuorten mielipiteet
vakavasti.
Huomio! Jos vastasit tähän kysymykseen A-vaihtoehdon, suosittelemme kuntaanne ottamaan
liittoon yhteyttä nuorisovaltuuston perustamiseen liittyen!

2. Mihin nuorisovaltuustomme voi vaikuttaa?
A) Nuorisovaltuusto ei voi vaikuttaa kuntamme päätöksentekoon
B) Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa vain joihinkin nuoria koskeviin asioihin, esimerkiksi
koulun asioihin.

C) Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa kunnan palveluihin.
D) Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa kaikkiin kunnan palveluihin ja laajasti kaikkeen
päätöksentekoon.

3. Kuinka laajasti nuorisovaltuustomme kuuntelee kunnan muiden nuorten mielipiteitä?
A) Muiden nuorten mielipiteillä ei ole mitään väliä!
B) Muiden nuorten täytyy itse ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon.
C) Nuorten mielipiteitä huomioidaan satunnaisesti, mutta tähän ei ole olemassa
vakiintunutta tapaa.

D) Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään useasti ja mielipiteiden huomioiminen
on vakiintunutta.

4. Nuvamme jäsenistä aktiivisia on
A)
B)
C)
D)

alle 25 % jäsenistä.
25–49 % jäsenistä.
50–74 % jäsenistä.
75–100 % jäsenistä.

5. Miten nuvame jäsenet valitaan?
A) Kaikki halukkaat (ko. kunnan nuoret asukkaat) pääsevät nuorisovaltuuston jäseniksi.
B) Oppilaitoksista valitaan suoraan tietyissä luottamustehtävissä olevat myös mukaan
nuorisovaltuustoon (esim. oppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja).

C) Oppilaitokset ja nuorisotalot nimeävät kukin omat edustajansa nuorisovaltuustoon.
D) Jäsenet valitaan kunnassa järjestettävillä yleisillä vaaleilla.

6. Kuinka monta kannanottoa, lausuntoa, aloitetta tai kampanjaa nuvamme on tehnyt?
A)
B)
C)
D)

ei yhtään
1-2
3-4
5 tai enemmän

7. Kuinka moni niistä on edennyt?
(Yhteenlaskettuna kaikki toimet, joilla on ollut vaikutusta kunnassanne eli läpimenneet
aloitteet + toimenpiteisiin johtaneet kannanotot + tempaukset yms.)

A) ei yhtään
B) 1-2
C) 3–4
D) 5 tai enemmän
8. Onko nuvallamme vastuutyöntekijä? Kuinka hyvin hän tuntee nuorten toimintaa?
A) Ei ole tai on, mutta hän ei kannusta nuoria, vaan ohjailee nuorten mielipiteitä.
B) On, ja hän tukee ja opastaa jonkin verran, mutta ei aina tarvittaessa.
C) On, ja hän opastaa, auttaa käytännön asioissa ja tukee nuoria sekä oma-aloitteisesti, että
aina nuorten pyytäessä.

D) On, ja hän kuuntelee nuorten omia ideoita ja vie niitä aktiivisesti eteenpäin, opastaa ja
neuvoo käytännön asioissa sekä kannustaa nuoria ideoimaan.

9. Onko nuvallamme edustusta lautakunnissa?
A) Ei yhdessäkään tai yhdessä lautakunnassa, työryhmässä tai johtoryhmässä.
B) Alle puolessa kunnan lautakunnista, työryhmistä tai johtoryhmistä.
C) Yli puolessa kunnan lautakunnista, työryhmistä ja johtoryhmistä.
D) Kaikissa lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa tai -valtuustossa.
10. Onko nuvallamme riittävät resurssit?
A) Ei.
B) Resursseilla mahdollistetaan kokoukset.
C) Resursseilla saadaan järjestettyä hieman toimintaa kunnan nuorille.
D) Resurssit ovat riittävät.

Seuraavaksi laske vastauksesi yhteen. Jos sait…
eniten A- ja B-vastauksia: Nuorisovaltuustoasi täytyy vahvistaa ja se tarvitsee kipeästi neuvoja
			

ja jeesiä.

eniten C-vastauksia:

Nuorisovaltuustoasi täytyy vakiinnuttaa! Nuorisovaltuustosi toimii ja
vaikuttaa kunnassa, mutta jotain vielä puuttuu.

			

eniten D-vastauksia:
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Nuorisovaltuustosi on vahva, mutta voiko vielä jotain tehdä vielä
paremmin ja laajemmin? Sen päätät sinä!
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Luku 7:
Eväät tulevaisuuteen

Nuva-toiminnassa opittua

Toivottavasti käsikirja on ollut sinulle antoisa lukukokemus. Ei se vaikuttaminen niin vaikeaa ole, kunhan tuki on läsnä, ja siihen me tekijätiimin kanssa
olemme pyrkineet. Jokaisen polku vaikuttamisen taipaleella on erilainen, mutta Nuvalaisen käsikirja auttaa selviämään yleisimpien ongelmien yli. Olkoon
matkasi nuorena vaikuttajana elämyksellinen!

Kirjoita itse viimeisille sivuille oppisi ja vinkkisi kokouskäytännöistä, tapahtumien
järjestämisestä, aloitteiden tekemisestä ja kaikesta nuva-toimintaan liittyvästä.
Muista pyytää parhaat vinkit myös tapaamiltasi nuvalaisilta muista nuorisovaltuustoista!

Kiitokset tämän käsikirjan valmistelusta kuuluvat seuraaville henkilöille: Kimi,
Anri, Alina, Robert, Petja, Aisha, Mindi, Sini, Evilla, Mimi, Mea, Lotta, Niklas,
Eero, Ahti, Anssi, Ville, Mari, Inka, Anette ja Helmi. Aivan erityisen kunniamaininnan saavat Maiju Laitanen ja Joonas Paavilainen. Maiju on huolehtinut
ansiokkaasti käsikirjan graafisesta puolesta ja taitosta. Vuoden 2017 toisena
varapuheenjohtajana toiminut Joonas puolestaan on vastannut suurimmissa
määrin tekstin tuottamisesta. Joonas on antanut nuvakäelle siivet, ja minä olen
laskenut sen ulos pesästään kohti avaraa maailmaa.

Helmikuun 28. päivänä Heinolassa
Sami Salminen
Nuorisovaltuustotuesta vastaava liittohallituksen jäsen (2018)
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Nuva ry.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

