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ABSTRACT 
 
 
The topic of this thesis is starting of the Rusko youth council. This thesis was con-
ducted as a project in collaboration with the commune of Rusko. The project was 
given the name Rusko youth council because it is also describes the Rusko youth 
council in general. 
 
The goal of this project was to start 8 member Rusko youth council for 13 to 18 
years old Rusko inhabitants by using socio-cultural animation which is part of 
social pedagogical youth work. The youth council was about to be elected and it 
was about to have enough knowledge and skills to work. The youth counsellors 
was about to be 13 to 18 years old. In this project the youth council took part in 
introduction weekend which was held to youth counsellors. 
 
This thesis consists of a report and the material that was done during the project. 
The material consists of important documents of starting youth council and mate-
rial packet of the introduction weekend. The material package contains a structure 
which can be used to keep introduction weekend in the future. 
 
The result of this project is both empirical and literary data which are presented in 
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and shows the process of starting youth council. The report evaluates the whole 
project and introduction weekend. 
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1 JOHDANTO 
 

Nuoruus on ihmisen elämässä erityislaatuinen vaihe, jossa korostuu itsenäistymi-

nen ja omasta perheestä irtautumisen pyrkimykset. Tässä elämänvaiheessa ihmi-

sen pyrkimykset yhteiskunnan jäsenyyteen korostuvat ja nuori etsii omaa paik-

kaansa ensimmäistä kertaa itsenäisenä irrallaan perheestään. Yhteiskunnassa on-

kin kiinnitetty aiheellista huomiota nuoruuden erityislaatuisuuteen valtiovaltaa 

myöden. Kansallisilla toimenpideohjelmilla ja lakiuudistuksilla on haluttu yhä 

enenevässä määrin ohjailla kunnallista päätöksentekoa kohti nuorisoystävällisem-

piä toimintatapoja. Monessa Suomen kunnassa onkin luotu uusia osallisuuden 

väyliä nuorille, mutta paljon on silti vielä tehtävää. 

 

Tärkeimmät askeleet nuorten osallisuuden edistämiseksi otettiin uuden Nuoriso-

lain voimaansaattamisessa. Tällöin lain kahdeksanteen pykälään kirjattiin vaati-

mus nuorten kuulemisesta kaikessa heitä koskevassa päätöksen teossa. (Nuoriso-

laki 27.1.2006/72, 8§.) Tätä uutta nuorisolakia ja sen toteuttamista edistääkseen 

Matti Vanhasen toinen hallitus kirjasi Nuorisolain vaatimuksen Lapsi- ja nuoriso-

politiikan kehittämisohjelmaansa ja asetti kunnille aikarajat toimenpideohjelman 

ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 

toteuttamiseksi tehtyjen toimien seuranta annettiin opetusministeriölle. (Lapsi- ja 

nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007, 36–37.) 

 

Kansalliset ohjelmat ovat kuitenkin pakottaneet kunnat luomaan erilaisia nuorten 

tiedotus- ja neuvontapalveluita sekä rahoittamalla osallisuushankkeita, kehittämän 

nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Tämän ylhäältä johdetun nuorisotyön kes-

keiseksi ongelmaksi onkin noussut aikuisten näköinen nuorten osallisuus. Kuntien 

pienentyneet resurssit ja nuorisolain kunnille asettamat uudet vaatimukset ovat 

saaneet kunnat kiirehtimään ja näin monessa tapauksessa on unohdettu nuorten 

ääni. 

 



 2 
 

Nuorten uusien vaikuttamiskanavien ja osallisuuskäytänteiden tulisikin olla sen 

kaltaisia, että nuoret voivat luoda niihin omanlaisensa hengen ja tekemisen mei-

ningin. Nuoruudessa saatujen vaikuttamiskokemusten katsotaankin kantavan pit-

källe ja näin myönteiset osallisuuskokemukset luovat halun olla vaikuttamassa 

oman ympäristönsä asenteisiin myös aikuisiällä, Näin ollen yleinen huoli nuorten 

passiivisuudesta ja äänestysinnon laskusta voidaan osaltaan selittää nuoria syrji-

villä käytänteillä, joissa heistä tehdään nuorisotoimen tai kunnan pelinappuloita, 

eikä osallisuuden rakenteiden anneta rauhassa rakentua nuorten näköiseksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa Ruskon kuntaan nuorisovaltuusto 

täyttämään kunnassa olevaa nuorten osallisuustyhjiötä ja luoda kunnan nuorten 

keskuuteen halu vaikuttaa omiin asioihin omalla persoonallisella tavallaan. Opin-

näytetyö toteutettiin hankkeistettuna projektina Ruskon kunnan nuorisotoimen 

kanssa. 

 

Nuorisovaltuustotoiminnan käynnistäminen on maailmalla yksi suosituimmista 

tavoista luoda uusia rakenteita nuorten mahdollisuudelle vaikuttaa oman elinym-

päristönsä asioihin ja siellä kokemiinsa ongelmakohtiin. Näin ollen nuorisoval-

tuuston perustaminen ei ole mikään omaperäinen tai uusi ajatus, mutta se ei poista 

nuorisovaltuuston perustamisen tärkeyttä oman kuntansa nuorille. Ja tästä syystä 

sen perustamisen tarpeellisuutta tai merkitystä ei voida vesittää. 
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2 RUSKON NUORISOVALTUUSTO-PROJEKTI 

2.1 Projektin tarve 
 

Rusko on yli 3800 asukaan kunta, joka vuoden 2009 alussa liittyi Vahdon kunnan 

kanssa yhteen luoden uuden Ruskon kunnan (Rusko 2008). Koska Ruskolla ei 

ollut toimivaa nuorten kuulemisjärjestelmää, oli noussut esille tarve kuulemisjär-

jestelmän perustamisesta.  

 

Lain mukaan kunnat voivat itse päättää, miten nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat 

mahdollisuuden osallistua kunnalliseen päätöksentekoon. Yhdeksi hyväksi vaih-

toehdoksi voidaan nähdä erilaiset nuorisovaltuustot. (Aaltonen 2007, 64.) Nuori-

sovaltuustot ovat paikallistasolla toimivia nuorten ryhmiä, jotka pyrkivät alueel-

laan vaikuttamaan nuorten elinolojen kehittämiseen (Nuorisovaltuustojen liitto-

NUVA RY 2008). Näitä nuorisovaltuustoja voidaankin parhaassa tapauksessa 

pitää nuorille luotuina edustuksellisen demokratian muotoina (Gretschel 2002, 

54). 

 

Suomen kunnissa toimiikin tällä hetkellä yli 150 nuorisovaikuttajaryhmää ja mää-

rä on kasvussa. Näistä vaikuttajaryhmistä on arvion mukaan yli puolet nuorisoval-

tuustoja. (Gretschel & Kiilakoski 2007, 105.) Tästä syystä Ruskon kunnan valinta 

perustaa juuri nuorisovaltuusto, lisäämään nuorten kuulemis- ja vaikuttamismah-

dollisuuksia Nuorisolain toteuttamiseksi, oli mielestäni perusteltua. 
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Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman ikärajauksesta johtuen myös Rus-

kon nuorisovaltuuston yläikäraja rajautui vaalivuonna 17 vuotta täyttäviin. Mie-

lestäni se on hyvä ikäraja, koska täysi-ikäisyys saavutetaan kahdeksantoista vuo-

den iässä, jolloin mahdollisuudet vaikuttaa kuntademokratiassa täysivaltaistuvat 

eli nuoren on mahdollista asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja valituksi tultuaan 

toimia luottamustehtävässä. 

 

Laajempiin alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteyksiin opinnäytetyö liittyy Matti 

Vanhasen toisen hallituksen Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman kaut-

ta. Ohjelma velvoittaa kunnat järjestämään nuorilleen, jotka ovat alle 18-vuotiaita, 

mahdollisuuden osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa kos-

kevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi kehittämisohjelmassa vaaditaan yksiselittei-

sesti, että lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. (Lapsi- ja nuori-

sopolitiikan kehittämisohjelma 2007, 36.) Myös nuorisolakiin on kirjattu, että 

nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuoriso-

työtä ja – politiikkaa koskevaan päätöksentekoon ja laissa on vaade nuorten kuu-

lemisesta kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa. (Nuorisolaki 27.1.2006/72, 

8§.) 

 

Nuorisolain ja lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman nuorten kuulemisen 

vaatimuksen lisäksi Suomea velvoittaa Lapsen oikeuksien yleissopimus. Lapsen 

oikeuksien yleissopimuksessa velvoitetaan sopimusvaltioita takaamaan lapselle, 

joka on kykenevä muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista 

omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lasten näkemykset on 

lisäksi otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteutta-

miseksi lapselle annetaan erityismahdollisuus tulla kuuluksi häntä koskevissa hal-

linnollisissa toimissa, joko suoraan tai edustajan välityksellä. (Asetus Lapsen oi-

keuksien yleissopimuksesta 60/1991, 2§.) 
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2.2 Projektin kuvaus 
 

Ruskon nuorisovaltuuston perustamiseen tähtäävä projekti alkoi loppuvuodesta 

2008, kun Ruskon nuorisotoimesta otettiin minuun yhteyttä ja kysyttiin alustavaa 

kiinnostustani tulla perustamaan nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanavaa Rus-

kolle. Koska opinnäytetyöni aihe oli vielä tuossa vaiheessa päättämättä, näin nuo-

risovaltuuston perustamisen hyväksi ja mielenkiintoiseksi opinnäytetyön aiheeksi. 

Lisäksi yleinen kiinnostuneisuuteni nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksista varmisti sen, että suostuin. Pohjatyötä nuorisovaltuuston perustamiseen 

tein suorittamalla opintoihini kuuluvan kymmenen viikon ammatillisen harjoitte-

lun Ruskon kunnan nuorisotoimessa, jonka aikana toteutin projektin käytännön 

toteutuksen. 

 

Opinnäytetyöni kannalta harjoitteluaikani tarkoitti ennen kaikkea kokemuksen ja 

ensikäden tiedon keräämistä ja näin sain paljon tietoa kunnan nuorten halusta ja 

mahdollisuuksista vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä oli erityisen 

tärkeää, koska sosiaalipedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna oli tärkeää, että 

nuorisovaltuuston suunnittelija tuntee sen fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden, 

johon interventiota tekee. Vain tällä tavoin toimittaessa voidaan saavuttaa perus-

tellusti ja älykkäästi suunniteltuja toimia tavoitteen toteuttamiseksi. (Hämäläinen 

& Kurki 1997, 231.) 

 

Yksi syy, miksi lähdin mukaan Ruskon nuorisovaltuuston perustamiseen, oli ai-

heen ajankohtaisuus. Ajankohtaiseksi nuorisovaltuuston perustamisen Ruskolle 

teki Matti Vanhasen toisen hallituksen Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisoh-

jelma. Kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on, että vuoden 2010 loppuun men-

nessä jokaisessa Suomen kunnassa on aktiivisesti käytössä 5−17-vuotiaiden vai-

kuttamis- ja kuulemisjärjestelmä. Näiden kuulemisjärjestelmien osalta tullaan 

tekemään opetusministeriön toimesta väliarvio vuoden 2009 heinäkuussa. (Lapsi- 

ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007, 36.) Näin ollen opinnäytteeni tuli 

osaksi laajempaa kokonaisuutta ja muuttui yhteiskunnallisestikin merkittäväksi. 
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2.3 Projektin kohderyhmät 
 

Koska nuorisovaltuusto on nuorten demokraattinen vaikuttajaryhmä, tulee sen 

ennen kaikkea palvella oman kuntansa alueella asuvia nuoria. Nuorisovaltuusto 

toimii linkkinä kunnan nuorten ja aikuisväestön välillä taaten, että nuorisolain 

kahdeksas pykälä toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että nuoria kuullaan heitä koske-

vassa päätöksen teossa (Nuorisolaki 27.1.2006/72, 8§). 

 

Sen lisäksi, että Ruskon nuorisovaltuusto ja sen perustaminen palvelee nuoria tuo-

den kuulemisväylän, toimii vaalilla valitun nuorisovaltuuston perustaminen myös 

yhteiskunnallisen kasvun välineenä. Projektin avulla kunnan nuoret oppivat muun 

muassa, mitkä ovat vaalikäytännöt. Ruskon kunnan nuoret ovat siis tärkein kohde-

ryhmä. 

 

Ruskon kunta toimii ennen kaikkea hyödynsaajana, mutta se voidaan nähdä myös 

kohderyhmänä. Kun Ruskolla on toimiva nuorisovaltuusto, nuoria kuullaan ja 

täten toteutuu nuorisolain kahdeksas pykälä. Näin ollen Ruskon kunta täyttää Lap-

si- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman Nuorisolain pykälää kahdeksan kos-

kevan vaateen sille asetetussa aikataulussa. 

 

Jos nuorisovaltuusto otetaan riittävän vakavasti kunnan päättävissä elimissä, joilla 

tarkoitan lautakuntia, kunnanvaltuustoa ja kunnanhallitusta, tulee Ruskosta entistä 

enemmän myös nuorten kunta. Kun nuoret kokevat tulevansa kuulluiksi heistä 

tulee aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat vaikuttaa kuntansa asioihin ja näin luo-

daan edellytykset kuntademokratian toimivuudelle myös vuosien päähän.  
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2.4 Projektin tavoitteet ja tarkoitus 
 

Projektin tarkoituksena oli sosiaalipedagogiseen nuorisotyöhön kuuluvan sosio-

kulttuurisen innostamisen avulla saada aikaiseksi kahdeksan henkinen vaalilla 

valittu 13–17-vuotiaista koostuva nuorisovaltuusto, joka omaisi riittävät tiedot ja 

saisi riittävän perehdytyksen toimiakseen. Valittavan nuorisovaltuuston tuli pro-

jektin puitteissa saada koulutusta perehdytysviikonlopun yhteydessä. Tämän vai-

heen tavoitteena oli antaa nuorille riittävät tiedot ja taidot nuorisovaltuuston toi-

minnan käynnistämiseen ja alkuun saattamiseen. 

 

Projektin keskeiseksi tavoitteeksi nousi nuorten osallisuuden vahvistaminen kun-

nan alueella ja täten nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä vahvistavaan sosialisaa-

tioon. Kuntaan haluttiin luoda nuorten kuulemis- ja vaikuttamisjärjestelmä, jonka 

kautta mahdollistuisi sen kaltainen osallisuus, että sillä olisi merkittävyyttä. Nuo-

ret tulisivat osalliseksi heitä koskevaan päätöksentekoon ja olisivat toimeenpane-

massa tehtyjä päätöksiä. 

 

Päämääränä projektissa oli käynnistää lain vaatimaa toimintaa, joka kehittyisi 

pysyväksi käytänteeksi kuntaan. Projektin aikana oli tarkoitus järjestää nuoriso-

valtuustovaalit, valita tuleva nuorisovaltuusto ja pitää perehdytysviikonloppu uu-

sille nuorisovaltuutetuille perustamiskokouksen yhteydessä. 
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3 SOSIAALIPEDAGOGIIKKA NUORISOTYÖSSÄ 

3.1 Sosiaalipedagoginen nuorisotyö 
 

Sosiaalipedagoginen nuorisotyö lähtee liikkeelle siitä, että ymmärretään yhteis-

kunnan muodostuvan arvokkaista ja korvaamattomista yksilöistä. Jotta persoona 

voisi kasvaa täydeksi, tarvitsee se ympärilleen yhteisön, jossa toimittaessa kaikki 

ovat tasavertaisia. (Kurki 2007, 202–203.) Sosiaalipedagogisessa nuorisotyössä 

yhteiskunnallinen subjektius määrittyykin osallisuuden ja osallistumisen kautta. 

Sosiaalipedagoginen nuorisotyö kohdentuu tämän yhteiskunnallisen subjektiuden 

kasvuprosessin edistämiseen yhteiskunnallisella kasvatustyöllä. Yhteiskunnalli-

sessa kasvatuksessa tarkastellaan yhteiskuntasuhteita koskevaa toimintaa ja yh-

teiskuntasuhteet nähdään kasvatuksellisesta näkökulmasta.(Hämäläinen 2007, 

187.)Yhteiskunnallisen katsantokannan läsnäolo vaatii, että sosiaalipedagoginen 

nuorisotyö on myös poliittista vaikuttamista (Hämäläinen 2007, 181). 

 

Sosiaalipedagogisen nuorisotyön toiminnan tavoite on tukea nuorta löytämään 

oma paikkansa yhteiskunnassa ja sitä kautta tulemaan toimintakykyiseksi yhteis-

kunnan jäseneksi. Erityisesti tämä korostuu ihmisen nuoruudessa, joka on keskei-

nen elämänvaihe yhteiskunnallisen paikan löytämisen kannalta. (Nivala 2007, 77.)  

Nuoruuden elämänvaiheessa ihminen etsii ensi kertaa paikkaansa yhteiskunnan 

sosiaalisissa rakennelmissa itsenäisenä yksilönä eikä vain perheensä jäsenenä (Ni-

vala 2007, 87). Tällöin nuori valmistautuu täyteen yhteiskunnan jäsenyyteen ja 

täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Yhteiskunnallinen identiteetti alkaa jäsentyä. 

(Hämäläinen 2008, 22.) Nuorelle alkaa kehittyä laajempi yhteiskunnallinen toi-

mintakyky ja tässä elämänvaiheessa saadut peruskokemukset omasta suhteesta 

yhteiskuntaan ja sen toimintajärjestelmiin ovat leimaa antavia vielä aikuisuudes-

sakin. (Nivala 2007, 87–90.) Nuoruus onkin elämänvaihe, jossa siirrytään lapsesta 

aikuiseksi, biologisen, psyykkisen ja sosiaalisen kypsymisen prosessien kautta 

(Nivala & Saastamoinen 2007, 10) 
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Nuoruuden erityislaatuisuus huomioon ottaen on erittäin tärkeää, että nuorta tue-

taan tämän yhteiskunnallisessa kasvussa (Nivala 2007, 77). Tämä korostuu siitä 

syystä, että vain harvalla nuorella on yksin voimavaroja ja osaamista, jonka avulla 

poliittisen toimijuuden löytäminen mahdollistuu (Horelli, Haikkola & Sotkasiira 

2007, 217). Sosiaalipedagogisessa nuorisotyössä merkitystä onkin sillä, että ei 

keskitytä vain kuvaamaan nuorten todellisuutta, vaan pyrkimyksenä on edistää 

nuorten sosiaalista toimintaa (Hämäläinen 2008, 13) Kyse on siis pohjimmiltaan 

edellytysten luomisesta yksilölliselle kehitykselle, joka mahdollistaa nuoren kas-

vun yhä täydempään subjektiuteen ja persoonana olemiseen (Hämäläinen 2007, 

181). Sosiaalipedagoginen nuorisotyö voidaan nähdä osana sosialisaatioon tuke-

mista, jossa välineenä toimii sosiokulttuurinen innostaminen. 

3.2 Sosiokulttuurinen innostaminen 
 

Sosiokulttuurinen innostaminen liittyy keskeisesti osallistavaan pedagogiikkaan, 

jollaista myös sosiaalipedagoginen nuorisotyö on (Kurki 2000, 162). Kun sosio-

kulttuurisesta innostamisesta puhutaan, on tärkeää, että ymmärretään sen olevan 

osa sosiaalipedagogista viitekehystä. Sosiokulttuurinen innostaminen onkin sosi-

aalipedagogisen toiminnan yksi kriittisimmistä ja dynaamisimmista sovelluksista 

ja tällä perusteella sosiokulttuurinen innostaminen soveltuu erinomaisesti nuorten 

kasvun tukemiseen. Erityisen hyvä se on siitä syystä, että siinä ylitetään perintei-

nen kasvattaja-kasvatettava-vastakkaisuus ja aito vuorovaikutus, dialogi, korostuu. 

(Kurki 2007, 204.) 

 

Näin Sosiokulttuurinen innostaminen monipuolisuudessaan, joka pitää sisällään 

nuorisotyön keskeiset elementit, voi olla estämässä nuorten vieraantumista kult-

tuuristaan ja täten vajoamasta sosiaaliseen välinpitämättömyyteen. Sosiokulttuuri-

sen innostamisen rakenteissa korostuukin kasvatuksellinen, sosiaalinen ja kulttuu-

rinen ulottuvuus ja se luo pohjaa nuorten madollisuudelle elää demokraattisesti ja 

täten löytää tasapaino henkilökohtaisen vapauden ja sosiaalisen vastuun välillä. 

(Kurki 2005, 352) 
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Sosiokulttuurinen innostaminen on parhaimmillaan aikuisten ja nuorten yhteistä 

toimintaa, joka tähtää muutokseen niissä asioissa, jotka nuoret itse kokevat on-

gelmallisiksi omassa ympäristössään ja täten vaativan muutosta. Sosiokulttuurinen 

innostaminen on suunniteltua ja päämäärätietoista toimintaa, joka tähtää yhteis-

kunnan ja yhteisöiden muuttamiseen yksilön kannalta inhimillisemmiksi. (Kurki 

2007, 211.) 

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa pyritään sosiaalisen liikkeen aikaansaamiseen 

ja näin saamaan aikaan muutos. Tällöin lähdetään luomaan osallistumisen proses-

seja, jotka herättävät nuorten aloitteellisuuden ja vastuullisuuden. Nuoria roh-

kaisemalla saadaan aikaan nuorten yhteenliittymiä, joissa aikuisen tehtäväksi jää 

olla yllyttämässä ja rohkaisemassa sekä tukemassa nuoria osallisuuteen. Aikuisten 

on myös huolehdittava, että nuorille annetaan ulkoiset puitteet, jossa osallistumi-

nen on mahdollista. (Kurki 2007, 212.) Innostaminen onkin ihmisten herkistämis-

tä ja johdattamista yhteen luomaan solidaarisempaa yhteiskuntaa (Kurki 2005, 

335). 

 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa tunnustetaan jokaisen nuoren kyky toimia 

oman elämänlaatunsa luojana aktiivisena toimijana. Näin ollen oma elämä ei ole 

vain ulkoapäin johdettua, vaan siihen voi vaikuttaa. On lähdettävä liikkeelle sieltä, 

missä nuoret asuvat ja elävät. Aikuisen onkin mentävä mukaan nuorten arkeen ja 

oltava pohtimassa yhdessä nuorten kanssa heitä koskevia asioita. (Kurki 2007, 

212.) Sosiokulttuurinen innostaminen ei voikaan mahdollistua aikuisten sanele-

mana ja nuoria osallistumaan pakottamalla, vaan jokaisen yksilön kulttuurista 

autonomiaa on kunnioitettava ja kaiken sosiokulttuurisen innostamisen puitteissa 

tapahtuvan toiminnan tulee perustua osallistujien vapaaehtoisuuteen. (Kurki 2005, 

347.) 
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Tiivistetysti nuorten parissa tehtävän sosiokulttuurisen innostamisen voidaan kat-

soa olevan nuorten herkistämistä osallisuudelle ja heidän johdattamistaan yhteen. 

Täten luodaan puitteet siihen, että nuoret voivat saada kokemuksia, joiden kautta 

uskalletaan yhä paremmin ja persoonallisemmin ilmaista itseään ja ympäröivää 

maailmaa. Näin nuorten toiminta voi muuttua yhteisölliseen suuntaan ja he uskal-

tavat toimia yhteisiä tavoitteita kohti. ( Kurki 2007, 213–214.) Sosiokulttuurisen 

innostamisen kautta syntyvä toiminta vaatii aina osallisuutta (Kurki 2000, 88). 

3.3 Osallisuus 
 

Vaikka osallisuus käsitteenä on otettu käyttöön virallisissa yhteyksissä, niin siihen 

on vaikeaa löytää yhtä täsmällistä ja hyväksyttyä määritelmää. Käsitteen moni-

ulotteisuuden takia osallisuuden käsitettä onkin käytetty moniin erilaisiin tarkoi-

tusperiin ja näin voitu perustella minkälaista politiikkaa tahansa. Yhteisenä tekijä-

nä osallisuuden määrittelyissä on kuitenkin käsitteen poliittisuus. Tämä poliitti-

suus tarkoittaa osallisuuden määrittämistä vastakohtien kautta tuomalla esiin asi-

oita, joita osallisuudella pyritään ratkaisemaan. Osallisuudella haetaankin usein 

ratkaisua välinpitämättömyyteen, osattomuuteen, syrjäytymiseen ja vieraantumi-

seen, joiden vastakohtina osallisuus nähdään. (Kiilakoski 2007, 10–11.)  

 

Osallisuuden kokemus tuo mukanaan halun olla vaikuttamassa omaan ympäris-

töönsä ja olla osa sitä. Tällöin vastakohdaksi nousee välinpitämättömyys, jossa 

kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa omaan ympäristöönsä on olematon. Päätök-

set koetaan tehtävän jossakin muualla ja yhteiset asiat tuntuvat yhdentekeviltä. 

Osallisuuden kokemuksen puuttuminen ei luo pohjaa osallistuvalle yhteiskunnal-

le. Välinpitämätön nuori ei ole kiinnostunut yhteisistä asioista ja siksi välinpitä-

mättömyyden kulttuurin murtaminen on välttämätöntä nuorten toimintamahdolli-

suuksien parantamiseksi. (Kiilakoski 2007, 11.) 

 

Osallisuuteen sosiaalipedagogisena käsitteenä liitetään usein sosiaalipedagogiselle 

toiminnalle tyypillinen kahtiajako. Osallisuus nähdään yhtäältä yhteiskunnalliseen 

jäsenyyteen kasvuna ja toisaalta huono-osaisuutta ja syrjäytymistä ehkäisevänä. 

(Hämäläinen 2008, 19). Vaikka syrjäytymisen ehkäisyn näkökulma on merkittävä, 
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ei se kuitenkaan kata kaikkia osallisuuden monia tahoja. Lisäksi osallisuuden 

määrittely syrjäytymisen kautta herättää perustellun kysymyksen siitä, että ovatko 

kaikki muut nuoret automaattisesti osallisia. (Kiilakoski 2007, 12) 

 

Osallisuus on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä. Yksilön on koettava itsensä ar-

vokkaaksi ja arvostettava omaa rooliaan yhteisössään. Osallisuus vaatii siis toteu-

tuakseen osallisuuden mahdollistavan yhteisön. Tällaisessa yhteisössä nuori voi 

kokea osallisuuden tunteen. (Kiilakoski 2007, 13). Osallisuuden tunteen kokemis-

ta voidaan kutsua myös voimaantumiseksi (Laakso & Äikää-Torkkeli 2006, 12) 

Aidosti osallistavissa yhteisöissä nuori voi kokea olevansa arvostettu omana itse-

nään. (Kiilakoski 2007, 13). Täten osallisuus määrittyy yksilön suhteesta ympä-

röivään yhteiskuntaan. (Hämäläinen 2008, 22). 

 

Osallisuuden kannalta on merkittävää, että nuorille luodaan erilaisia kuulemisjär-

jestelmiä. Kuulemisjärjestelmien on kuitenkin annettava yksilölle mahdollisuus 

toimia yhteiskunnallisesti ja hänen mielipiteilleen on annettava merkitystä. (Kiila-

koski 2007, 14) Osallisuuden keskeisimpiä elementtejä on se, että toiminnalla on 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Laakso & Äikää-Torkkeli 2006, 12–13). Osalli-

suuden tasoja avaamalla voidaankin määrittää todellista osallisuutta.  

Osallisuuden tasot ovat tieto-, konsultaatio-, päätös- ja toimeenpano-osallisuus 

(Laakso & Äikää-Torkkeli 2006, 12). 

 

Tieto osallisuus tarkoittaa sitä, että nuorella on tietoa siitä, miten hän voi vaikuttaa 

omaan ympäröivään maailmaansa. Tämä ei vielä kuitenkaan tarkoita, että nuori 

toimisi aktiivisesti asioidensa ajamiseksi, mutta jos hänen tulee tarve ajaa asiaan-

sa, hän tietää mistä löytää siihen tarvitsemansa tiedon ja mitä väyliä hän voi käyt-

tää tavoitteensa saavuttamiseksi. (Laakso & Äikää - Torkkeli 2006, 14.) Tällä 

osallisuuden tasolla nuori myös antaa tietojaan aikuisille, jos niitä aikuisten tahol-

ta kysytään (Gretschel 2002, 71). 
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Konsultaatio-osallisuudessa on osallisuuden ilmapiiri jo selkeästi vakiintuneempi 

ja päättäjät ovat ymmärtäneet, että nuoret on hyvä ottaa mukaan neuvotteluproses-

siin. Tällä tasolla nuorilla tiedetään olevan tietoa heitä koskevista asioista ja heitä 

kuullaan. (Gretschel 2002, 71.) Tällä tasolla nuorilta kysytään heitä koskevista 

asioista (Laakso & Äikää-Torkkeli 2006, 14). 

 

Päätös-osallisuus on jo selkeää osallisuutta, jossa on mahdollisuus nähdä todellis-

ta vaikuttavuutta. Päätös-osallisuuden tasolla nuoret osallistuvat päätöksenteko-

prosessiin, joka voi käytännössä tarkoittaa osallistumista kunnallisiin kokouksiin, 

joissa käsitellään ja tehdään päätöksiä nuoria koskevissa asioissa. Tällä osallisuu-

den tasolla nuoret tulevat kuulluiksi ja aikuiset miettivät yhdessä nuorten kanssa, 

miten tavoitteisiin päästään. (Laakso & Äikää-Torkkeli 2006, 14.) 

 

Toimeenpano-osallisuus tarkoittaa sitä, että nuoret ovat myös toimeenpanemassa 

tehtyjä päätöksiä, joissa ovat olleet vaikuttamassa. Jos on esimerkiksi yhdessä 

päätetty, että nuorisotila tarvitsee peruskorjausta, nuoret osallistuvat tämän perus-

korjauksen tekemiseen kykyjensä mukaan. Tämä taso on tärkeä ennen kaikkea 

yhteisöllisyyden näkökulmasta, mutta kuitenkaan sillä ei ole kovinkaan suurta 

vaikuttavuuden eroa päätös-osallisuuteen. On toki selvä, että talkoohengellä nos-

tatetun yhteisöllisyyden ilmapiiri edesauttaa sitoutumista toimintaan ja herkistää 

lähtemään myös uudelleen ajamaan omaa ja yhteisönsä etua. (Laakso & Äikää - 

Torkkeli 2006, 15.) 

 

Gretschel on väitöskirjassaan eritellyt vielä arviointi-osallisuuden omaksi koko-

naisuudekseen. Tämä tarkoittaa sitä, että nuoret ovat mukana arvioimassa projek-

teja, joissa ovat olleet mukana. (Gretschel 2002, 71. Mikäli osallisuus toteutuu 

riittävissä määrin, luo se pohjaa sosialisaatioon. 
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3.4 Sosialisaatio 
 

Yhteiskunnan voidaan ajatella muodostuvan erilaisista rakenteellisista ehdoista, 

joihin kuulu kulloinkin vallitsevat arvot, normit, tavat ja henkiset ajatteluraken-

teet. Näihin ehtoihin sopeutumisen prosessia, jossa yksilö sekä sopeutuu että 

muokkaa omaa kulttuurista todellisuuttaan, kutsutaan sosialisaatioksi. (Antikai-

nen, Rinne & Koski 2000, 34.) 

 

Sosialisaatiolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista prosessia, jossa ihminen omaksuu 

ympäristönsä vallitsevat toiminta- ja ajattelutavat. Näin ollen sosialisaatio onkin 

ennen kaikkea yksilöllinen kasvuprosessi, jossa opitaan kokemuksellisesti reuna-

ehdot, joiden puitteissa yhteiskuntaan kiinnittyminen on mahdollista. Sosialisaatio 

mahdollistaa yleisen yhteiskunnallisen kasvun ja näin tarkasteluun nouseekin pro-

sessi, jonka kautta kiinnittyminen yhteiskuntaan tapahtuu. (Nivala 2007, 78–79.) 

 

Varhaisinta sosialisaation vaihetta kutsutaan primaarisosialisaatioksi. Tässä sosia-

lisaation vaiheessa omaksutaan varhaisessa kasvuympäristössä olevat vuorovaiku-

tuksen mallit, jotka luovat pohjaa tulevalle sosialisaation sekundaarivaiheelle. 

Sekundaarisosialisaation vaihe ajoittuu yleensä nuoruuteen, jolloin nuori kiinnit-

tyy vertaisryhmiin ja alkaa kyseenalaistaa primaarisosialisaatiossa omaksuttuja 

arvoja. Sekundaarisosialisaation vaiheessa opitaan vertaisryhmässä toimimalla 

persoonallinen tapa olla osa ympäröivää yhteiskuntaa. (Antikainen ym. 2000, 36.) 

 

Sosiaalipedagogisesti ajateltuna sosialisaatiossa korostuvat ennen kaikkea aktiivi-

suus ja vuorovaikutuksellisuus. Aktiivisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden kautta 

saavutetaan kriittistä tiedostavuutta, jossa ihminen kykenee kriittiseen ja tiedosta-

vaan asenteeseen. Sosiaalipedagogiikassa sosialisaatioprosessia pyritään ohjaa-

maan, mutta kuitenkin siten, että yksilöllä on mahdollisuus sopeutua ympäröivään 

yhteiskuntaan muodostamalla persoonallinen suhde siihen. Täten toteutuu paras 

mahdollinen sosialisaatio. (Nivala 2007, 80–81.) 
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Sosialisaation kautta kansalainen, jollainen nuorikin on, ymmärtää, että kansalai-

suus ei ole vain poliittista toimintaa, vaan se kattaa koko elämän. Tässä korostuu 

tieto, että yksilön arkinenkin elämä vaikuttaa monin tavoin sekä häneen itseensä, 

että myös muihin kansalaisiin ja koko yhteiskuntaan. (Tomperi & Piattoeva 2005, 

249–251.) 

4 PROJEKTIN TOTEUTUS 

4.1 Toimeksiantajan tarpeiden kartoitus 
 

Koska opinnäytetyöni oli hankkeistettu ja tuli työelämän käyttöön, oli tärkeää, että 

ennen toiminnan aloittamista kartoitettiin toimeksiantajan tarpeet. Toimeksianta-

jan tarpeet kartoitettiin yhteisillä keskusteluilla, joita käytiin ennen varsinaisen 

nuorisovaltuuston perustamiseen tähtäävän toiminnan aloittamista lokakuussa 

2008. Näissä keskusteluissa sekä toimeksiantajalla että projektin toteuttajalla oli 

mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ja tuoda esille niitä reunaehtoja, joita 

liittyy nuorisovaltuuston perustamiseen. Näiden tarpeiden kartoittaminen antoi 

toiminnalle tiettyjä reunaehtoja, jotka näin rajasivat opinnäytteeni käytännön to-

teutusta. Reunaehtojen puitteissa toiminnan toteuttamiselle annettiin vapaat kädet. 

 

Toimeksiantaja tarpeiden kartoitus antoi riittävästi tietoa nuorisovaltuuston perus-

tamiseen tähtäävän käytännön toteutuksen aloittamiseen. Yhteistyössä saimme 

luotua puitteet, joilla tuleva nuorisovaltuusto vastaisi nuorisotoimen tarpeita ja 

odotuksia, ja näin opinnäytetyöni voitaisiin sen valmistuttua ottaa käyttöön nuori-

sotoimessa ja hankkeistaminen mahdollistuisi. 

 

Keskeisin reunaehto, joka toimeksiantajalta tuli oli nuorisovaltuuston koko. Nuo-

risovaltuusto rajautui olemaan kahdeksan varsinaisen nuorisovaltuutetun ja kah-

den nuorisovaltuuston varavaltuutetun kokonaisuus. Tämä oli katsottu sopivan 

kokoiseksi, jotta ehdokkaita saataisiin riittävästi vaalien järjestämiseen. Lisäksi 

perustettaessa uutta nuorisovaltuustoa, katsottiin aiheelliseksi, ettei uusi nuoriso-
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valtuusto ole liian iso, jotta toiminnan käynnistäminen ja uuden nuorisovaltuuston 

toiminnan käytäntöjen aikaan saaminen eivät vaikeutuisi liiaksi. 

 

Toinen keskeinen ehto oli se, että nuorisovaltuuston toimikausi olisi yksi kalente-

rivuosi. Yhden kalenterivuoden katsottiin olevan riittävä, koska pidemmät toimi-

kaudet saattaisivat aiheuttaa sen, että nuorten motivaatio ja toisaalta mahdollinen 

jatko-opintoihin siirtyminen estäisivät nuorten osallistumisen nuorisovaltuuston 

toimintaan ja näin uusi nuorisovaltuusto kuihtuisi kokoon. 

4.2 Yhteistyötahojen kartoittaminen 
 

Jotta nuorisovaltuuston perustaminen olisi mahdollista, oli tarpeen määritellä sekä 

projektin toteutuksen kannalta että tulevan nuorisovaltuuston toiminnan kannalta 

keskeiset yhteistyötahot. Näiden yhteistyötahojen kartoitus toteutettiin loka- ja 

marraskuussa 2008 selvittämällä alueella toimivia nuorisovaltuuston kannalta 

kaikkein keskeisimpiä tahoja ja käymällä keskusteluja heidän kanssaan. 

 

Nuorisovaltuuston kannalta keskeisimmäksi yhteistyötahoksi nousi kunnan nuori-

sotoimi, koska nuorisovaltuustotoiminta on nuorisotoimen tehtäväalaan kuuluvaa 

toimintaa ja nuorisotoimi oli toimeksiantajana projektille. Lisäksi yhteistyö nuori-

sotoimen kanssa mahdollisti nuorisotilojen käytön nuorisovaltuuston perustami-

seen liittyvässä tiedottamisessa ja myöhemmin nuorisovaltuuston toiminnassa.  

 

Nuorisotoimen ohella yhdeksi keskeisimmäksi yhteistyötahoksi katsottiin Maunun 

koulu, joka on ainoa nuorisovaltuuston toimialueella oleva yläkoulu. Kuntansa 

ainoana yläkouluna Maunun koulu tavoitti lähes kaikki yläkouluikäiset ruskolaiset 

ja oli näin keskeinen väylä eritoten kunnan nuorille tiedottamisessa. 

 

Maunun koulun halukkuutta osallistua nuorisovaltuuston perustamiseen kartoitet-

tiin käymällä keskustelu Maunun koulun rehtorin kanssa lokakuussa 2008. Kes-

kustelussa esiteltiin nuorisovaltuustotoiminnan perusajatusta ja sitä, mitä se par-

haimmillaan voi olla koulun kannalta. Keskustelussa tuotiin vahvasti esille nuori-

sovaltuuston välttämättömyys sekä nuorisolain toteutumisen että nuorten vaiku-
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tusmahdollisuuksien kannalta. Lisäksi kerrottiin niitä odotuksia, joita liittyy yh-

teistyöhön koulun kanssa. 

 

Keskeisin anti keskustelussa oli se, että koulun rehtori sai paremman kuvan nuori-

sovaltuustotoiminnasta ja kykeni näin tarjoamaan sen kaltaista yhteistyötä, joka 

hyödytti ja helpotti nuorisovaltuuston perustamista sekä nuorisovaltuuston tulevaa 

toimintaa, mutta hyödytti myös koulua. Yhteistyökeskustelun pohjalta saatiin 

käyttöön ilmoitustaulutilaa sekä puitteet tiedottamiseen ja tulevien vaalien järjes-

tämiseen.  

4.3 Tiedottaminen ja ehdokashankinta 
 

Kun yhteistyötahot oli kartoitettu, oli seuraavaksi vuorossa tiedottaminen. Tiedot-

taminen perusteilla olevasta nuorisovaltuustosta jatkui aina joulukuun 12. päivänä 

pidettyihin nuorisovaltuustovaaleihin asti. Nuorisovaltuuston perustamisesta ta-

pahtuva tiedotus järjestettiin sekä mainonnalla että tiedotustilaisuudella. Keskei-

seksi tiedottamisen muodoksi nousivat myös kasvokkain käytävät keskustelut 

nuorten kanssa sekä koululla että nuorisotaloilla. Nuorisovaltuuston perustamises-

ta tiedotettiin myös tiedotustilaisuudella Maunun koululla marraskuussa 2008 ja 

tiedotustilaisuuden yhteydessä oli mahdollista saada ilmoittautumiskaavakkeita 

(Liite 1) ehdolle lähtöä varten. Lisäksi marraskuussa julkaistiin lehdistötiedote 

kahdessa paikallislehdessä ja koulun omassa lehdessä. Lehdistötiedote oli saman-

sisältöinen ilmoittautumiskaavakkeen ensimmäisen sivun kanssa. 

 

Tiedottamisen alettua ja sen aikana toteutettiin nuorisovaltuustovaalien ehdo-

kashankintaa. Ehdokashankinta toteutui pitkälti henkilökohtaisten kohtaamisten 

kautta marraskuussa ja joulukuun alussa 2008. Koululla käytiin useina päivinä, 

yhteensä viisi kertaa, ehdokashankinnan merkeissä. Tällöin oppilailla oli mahdol-

lisuus kuulla lisää siitä, mitä on nuorisovaltuustotoiminta ja mitä ehdolle asettu-

minen ja mahdollisesti valituksi tuleminen merkitsisivät. Myös nuorisotilalla teh-

tiin ruohonjuuritason työtä, jossa nuorten kanssa keskustellen oli mahdollista ja-

kaa tietoa, joka helpotti ehdolle lähtemistä. 
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Ehdokasasettelun päätyttyä oli kolmetoista nuorta ilmoittautunut ehdolle Ruskon 

nuorisovaltuustovaaleissa 2008. Kampanjoinnin alettua yksi ilmoittautunut joutui 

henkilökohtaisista syistä peruuttamaan ilmoittautumisen, joka sekin oli mahdollis-

ta tehdä valtuuston ollessa vapaaehtoisuuteen perustuva. Näin ollen lopulliseksi 

ehdokasmääräksi tuli kaksitoista ehdokasta. 

4.4  Vaalien ennakkojärjestelyt ja vaalit 
 

Ennen vaaleja nuorisotiloihin ja koululle laitettiin vaalimainokset ja eräs paikallis-

lehti julkaisi ehdokkaiden nimet ja äänestysajankohdat. Vaalien ennakkojärjeste-

lyissä keskeiseksi muodostui fyysisten äänestyspuitteiden rakentaminen. Koska 

äänestystilanteen haluttiin olevan mahdollisimman autenttinen ja täten vastaavan 

kunnallisia ja valtakunnallisia vaaleja, oli tärkeää rakentaa äänestyskopit, tehdä 

äänestysohjeet (Liite 2), laatia ehdokaslistat ja hankia vaaliuurna. Vaaliuurnana 

toimi kunnan virallinen äänestysuurna. 

 

Ruskon kunnan nuorisovaltuustovaalit järjestettiin perjantaina 12. joulukuuta si-

ten, että aamupäivällä kaikilla kunnan alueella asuvilla äänioikeutetuilla oli mah-

dollisuus äänestää Maunun koululla ja illalla nuorisotiloilla. Äänestys tapahtui 

siten, että äänioikeutettu nuori ilmoittautui vaalivirkailijalle omalla nimellään. 

Maunun koululla vaalivirkailija tarkasti kyseisen nuoren iän ja asuinkunnan nimi-

listasta ja nuorisotalolla henkilöllisyys todennettiin henkilöllisyystodistuksen tai 

kela-kortin avulla. Kun henkilöllisyys oli varmennettu, antoi vaalivirkailija nuo-

relle äänestyslipun (Liite 3) ja ohjeisti äänestyksessä. Tämän jälkeen nuori antoi 

äänensä valitsemalleen ehdokkaalle ja toi äänestyslipukkeensa leimattavaksi ja 

tiputti sen vaaliuurnaan.  
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Vaalien äänten laskenta suoritettiin nuorisotilassa nuorisotilojen äänestysajan um-

peuduttua. Ääntenlaskennassa nuorten avustamana saatiin tietoon äänestystulos ja 

nuorisovaltuustoon valitut sekä nuorisovaltuuston varavaltuutetut. Äänimäärät 

jakautuivat siten, että ehdokkaiden lopullinen järjestys jouduttiin osin arpomaan 

vaalikäytänteiden mukaisesti. Vaalitulos julkistettiin seuraavana arkipäivänä 

Maunun koululla ja nuorisotiloilla sekä eräässä paikallislehdessä sen seuraavana 

ilmestymisenä vaalien jälkeen. 

4.5 Perehdytysviikonlopun valmistelu 
 

Perehdytysviikonlopun valmistelu aloitettiin miettimällä, mitkä ovat sen kaltaisia 

asioita, joita nuorisovaltuusto tarvitsee toimiakseen. Tätä valmistelua tehtiin käy-

mällä keskustelu sekä nuorisotoimen työntekijöiden että nuorisotilalla olevien 

nuorten kanssa. Nuorten kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta nousi esiin tarve 

saada tietoa kunnallisesta päätöksenteosta ja kokouskäytänteistä. Nuoret kokivat, 

että koulu ei ollut antanut sen kaltaisia tietoja, joita aikuisten kanssa käytävissä 

kokouksissa tarvitaan. Nuorisotoimenkin kannalta oli tärkeää, että kyseiset asiat 

tulisivat esiin, koska tulevaisuuden suunnitelmissa oli, että nuorisovaltuusto saisi 

edustuksen muun muassa kirjasto- ja vapaa-aikalautakuntaan. Täten katsottiin 

yhdessä, että kokoustekniset asiat ovat keskeisin perehdytysviikonlopun asiasisäl-

tö. 

 

Perehdytysviikonlopun toteuttaminen vaati luonnollisesti tilan, jossa toiminta voi-

tiin järjestää. Vaikka alun perin oltiin yhteydessä eri tahoihin tilojen saamiseksi, 

oli lopulta luontevaa järjestää perehdytysviikonlopun toiminta nuorisotilalla. Tätä 

päätöstä tuki se, että näin uusille nuorisovaltuutetuille ja nuorisovaltuuston vara-

valtuutetuille tulisi tutuksi nuorisotoimen keskeisin työympäristö. Näin ollen nuo-

risotila varattiin perehdytysviikonlopun käyttöön. Lisäksi sovittiin, että nuoriso-

toimi vastaisi perehdytysviikonlopun ruokailuista, jotta perehdytyksen toteuttajan 

ei tarvitsisi käyttää aikaa ruokien valmistukseen. 
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Nuorisovaltuuston perehdytysviikonloppua varten nuorisovaltuutetuille ja heidän 

varavaltuutetuilleen lähetettiin tekstiviestillä ja kirjeitse (Liite 4) kutsu nuorisoval-

tuuston perehdytysviikonloppuun. Kutsut lähetettiin noin viikkoa ennen, heti vii-

konlopun aikataulujen varmistuttua. Ennen varsinaisten kutsujen lähettämistä 

osallistujille oli lähetetty alustava aikataulu, jotta he tietäisivät varata kyseisen 

viikonlopun perehdytysviikonloppua varten. 

 

Perehdytysviikonloppua varten työstettiin lyhyt materiaalipaketti (Liite 5), jonka 

pohjalta perehdytys toteutettaisiin. Materiaali keskittyi selkeästi kokoustekniik-

kaan ja hyvän nuorisovaltuutetun ominaisuuksiin. Nuorisovaltuutetun ominai-

suuksiin keskittymisellä pyrittiin siihen, että osallistujat saisivat olla mukana kes-

kustelemassa siitä millainen on nuorisovaltuutettu. Tämä oli keskeistä siitä syystä, 

että näin kyettäisiin yhdessä nuorten kanssa luomaan yhtenäinen kuva siitä, mitä 

ollaan tekemässä. 

 

Koska yhteydet kunnan toimielimiin koettiin merkittäväksi, niin koettiin mielek-

kääksi olla yhteydessä kuntaan nuorisovaltuuston perehdyttämistä koskevissa asi-

oissa. Nuorisotoimen kautta saatiinkin perehdytysviikonlopun ensimmäiselle illal-

le kunnan hallintojohtaja kertomaan kunnallisesta päätöksenteosta ja esittelemään 

kunnan hallintosääntöä. 

4.6 Perehdytysviikonlopun toteutus 
 

Nuorisovaltuuston perehdytysviikonloppu järjestettiin kaksiosaisena 30–

31.1.2009. Perehdytysviikonloppuna nuorille annettiin perustiedot kunnallishal-

linnosta ja kokoustekniikasta ja innostettiin heitä nuorisovaltuustotoimintaan. 

 

Perehdytysviikonlopun ensimmäinen osa piti sisällään hallintojohtajan koulutuk-

sen nuorisovaltuutetuille ja nuorisovaltuuston varavaltuutetuille kunnanhallituk-

sen tiloissa kunnantalolla. Tätä ensimmäistä osuutta varten oli varattu aikaa kaksi 

tuntia, johon oli sisällytetty mahdolliseen keskusteluun tarvittava aika. Perehdy-

tysviikonlopun toista päivää varten oli varattu nuorisotila. Nuorisotilalla olevaan 

perehdytykseen oli varattu aikaa neljä tuntia, koska tämän katsottiin riittävän pe-
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rehdytyksen läpiviemiseen ja nuorisovaltuuston perustamiskokouksen pitämiseen 

ruokailuineen. Pidempää aikaa ei katsottu tarpeelliseksi, koska näin se olisi muo-

dostunut liian pitkäksi ja sen sitominen käytäntöön olisi ollut mahdotonta. 

 

Perjantain perehdytyksen laatimisesta vastasi kokonaisuudessaan kunnan nuoriso-

asioista vastaava hallintojohtaja. Koska tilaisuus pidettiin kunnanhallituksen huo-

neessa, niin fyysiset puitteet perehdytykselle olivat valmiina, eikä järjestelyjä tar-

vinnut juurikaan tehdä.  

 

Perjantain perehdytys alkoi lehdistöhaastattelulla, sillä alueen suurilevikkisin sa-

nomalehti oli tullut paikalle haastattelemaan vastavalittuja nuorisovaltuutettuja ja 

nuorisovaltuuston varavaltuutettuja heidän odotuksistaan ja toiveistaan siitä, mi-

hin nuoret haluaisivat vaikuttaa omassa kotikunnassaan. Nuorille oli kerrottu leh-

distön paikallaolosta etukäteen, joten nuoret olivat saaneet aikaa valmistautua. 

 

 Lehdistön haastattelun jälkeen hallintojohtaja perehdytti nuoria kunnalliseen pää-

töksentekoon ja hallintosääntöön liittyvissä asioissa. Perehdytysviikonlopun en-

simmäinen osio päättyi keskusteluun nuorten kanssa. Tällöin nuorilla oli mahdol-

lisuus kysyä, jos vielä oli asioita, jotka olivat jääneet askarruttamaan mieltä. Kes-

kustelun jälkeen muistutettiin seuraavan päivän perehdytyksen aikatauluista ja 

varmistettiin, että kaikki ilmoittautuneet pääsevät varmasti tulemaan eikä esimer-

kiksi kyydityksen puute olisi este paikalle saapumiseen. 

 

Lauantain perehdytys alkoi kello kymmenen aamulla. Ennen nuorten saapumista 

oli tilat valmisteltu ja aamukahvit keitetty. Näin nuorten saapuessa paikalle hie-

man ennen kymmentä oli mahdollisuus pienimuotoiseen aamupalaan ennen varsi-

naisen toiminnan aloittamista. Toiminta aloitettiin yhteisellä esittelytilaisuudella, 

jossa jokainen osallistuja esitteli itsensä. Tämän esittelyn jälkeen tehtiin pieni-

muotoinen luottamusharjoite, jonka tarkoituksena oli osoittaa luottamuksen mer-

kitys tämän kaltaisessa ryhmässä toimittaessa. Tämän puolen tunnin mittaisen 

toiminnan jälkeen aloitettiin varsinainen perehdytys. 

 

Perehdytys aloitettiin keskustelulla siitä, mikä on nuorisovaltuusto ja millainen on 

hyvä nuorisovaltuutettu. Keskustelu käytiin avoimena dialogina osallistujien ja 
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nuorisotoimen sekä projektin toteuttajan kanssa. Tässä keskustelussa nuorilla oli 

mahdollisuus luoda yhdessä aikuisten kanssa kuva siitä mitä on nuorisovaltuusto-

toiminta ja mitkä ovat sen kaltaisia nuorisovaltuutetun ominaisuuksia, joita nuoret 

haluavat nähdä omassa valtuustotoiminnassaan. Keskustelun yhteydessä pureu-

duttiin myös siihen, mitä nuoret ajattelevat heitä äänestäneiden haluavan nuoriso-

valtuustotoiminnalta ja nuorisovaltuutetuilta. Tämä oli keskeistä siitä syystä, että 

näin pyrittiin tuomaan esiin nuorisovaltuuston edustuksellisuus ja nuoret saivat 

itse oivaltaa, ettei nuorisovaltuutettuna oleminen ole oman edun tavoittelua, vaan 

he toimivat heitä äänestäneiden edustajina osana kunnallista päätöksentekoa. 

 

Toinen keskeinen teema, jota keskustelussa käsiteltiin, oli nuorten odotukset nuo-

risovaltuustosta. Keskustelu pohjustettiin kysymällä nuorilta, niitä heidän oman 

elämänsä kannalta tärkeitä asioita, joihin he haluaisivat vaikuttaa, jotta heidän 

kotikuntansa olisi parempi paikka nuorille. Keskustelun pohjalta nuoret saattoivat 

luoda mielessään niitä suuntalinjoja, joihin nuorisovaltuustotoiminnalla voidaan 

vaikuttaa, sillä kunnan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat olivat paikalla vastaamassa 

nuorilta nouseviin kysymyksiin. Keskustelu päätettiin yhteiseen taukoon ja ruo-

kailuun. 

 

Ruokailun jälkeen nuorilla oli mahdollisuus vielä palata ennen ruokailua käsitel-

tyihin teemoihin, jonka jälkeen nuorten kanssa käytiin yhdessä läpi nuorisoval-

tuuston sääntöehdotusta ja tehtiin siihen yhdessä keskustelemalla sen kaltaisia 

parannuksia, jotka nuoret kokivat tärkeiksi ja mielekkäiksi. Keskustelun avulla 

saatiin luotua uusi sääntöehdotus, joka käsiteltiin vielä myöhemmin kokouksessa. 

Vaikka alkuperäinen sääntöluonnos tuotiin nuorille valmiina, niin nuorille paino-

tettiin, että kaikki muutokset siihen ovat vielä tässä vaiheessa mahdollisia heidän 

omasta toimestaan. Täten varmistettiin sekä aikataulussa pysyminen että sääntöjen 

saaminen sen kaltaisiksi, että nuoret voivat ne nuorisovaltuuston perustamiskoko-

uksessa hyväksyä. 

 

Perehdytysviikonlopun viimeisenä aihealueena oli nuorisovaltuuston perustamis-

kokouksen pitäminen, jonka yhteydessä käytiin yhdessä läpi ennen kokousta teh-

tävät valmistelut sekä kokouskäytännöt, jotta ne saataisiin liitettyä käytäntöön. 

Ennen varsinaisen kokouksen aloitusta tutustuttiin myös puheenjohtajan ja sihtee-
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rin sekä pöytäkirjan tarkastajien tehtäviin kokouksessa ja kokouksen jälkeen. Tä-

män jälkeen käytiin läpi kokouskutsu ja esityslista sekä se kuka ne laatii ja lähet-

tää kokoukseen kutsutuille. Tämä tehtiin siten, että valmiin pohjan perusteella 

mietittiin yhdessä minkä kaltaisia asioita kokouskutsuun ja esityslistaan laitetaan 

ja missä järjestyksessä. 

 

Seuraavaksi aloitettiin varsinainen perustamiskokous projektin toteuttajan avates-

sa kokouksen ja toimiessa puheenjohtajana sekä sihteerinä siihen asti, kunnes 

Ruskon nuorisovaltuustolle valittiin oma puheenjohtaja ja sihteeri, jotka aloittivat 

tehtävissään välittömästi. Ruskon nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja sihteeri va-

littiin suljetulla lippuäänestyksellä ja näin nuoret valitsivat itse keskuudestaan 

omasta mielestään parhaiten tehtäviin sopivat henkilöt. Pöytäkirjan tarkastajat 

valittiin avoimella äänestyksellä. 

 

Henkilövalintojen jälkeen hyväksyttiin muutoksin nuorisovaltuuston säännöt. 

Nuorisovaltuuston säännöiksi tulivat nuorten kanssa aiemmin yhdessä luodut 

säännöt. Tämän lisäksi sovittiin alustavasta toimintasuunnitelmasta ja sovittiin 

diskon järjestämisestä ala-asteikäisille. Tämän jälkeen puheenjohtaja päätti koko-

uksen, kun muita asioita ei ilmaantunut. Perustamiskokouksessa käytiin samalla 

koko ajan läpi kokousteknisiä asioita. 

 

Perehdytysviikonlopun toinen päivä päättyi yhteiseen keskusteluun päivän annis-

ta. Tässä jokainen sai tuoda esiin omia tuntemuksiaan päivästä ja esittää kysy-

myksiä mieltä askarruttavia asioita. Tämän jälkeen kiitettiin osallistujia ja pereh-

dytyspäivä päättyi kello 14.00.   
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5 ARVIOINTI 

5.1 Perehdytysviikonlopun arviointi 
 

Perehdytysviikonlopun tavoitteena oli antaa nuorille riittävät tiedot nuorisoval-

tuustotoimintaa varten ja olla luomassa yhdessä nuorten kanssa kuvaa siitä, mitä 

nuorisovaltuustotoiminta on ja mitä nuorisovaltuutetulta odotetaan. 

 

Koska perehdytysviikonlopun tavoitteet olivat nousseet sekä nuorten omasta tar-

peesta saada täydennystä osin puutteellisiin tai jopa olemattomiin kokouskäytän-

töihin oli perehdytysviikonloppu siltä osin onnistunut. Toiminnallisella tavalla 

saatiin nuorille alustava varmuus osallistua kokouksiin ja näin luotiin pohjaa 

mahdollisille lautakuntaedustuksille, mutta myös helpotettiin nuorisovaltuustojen 

omien kokousten kulkua. Nuoret sisäistivät kokouskäytänteet nopeasti ja itsenäi-

nen kokouksenpito onnistui jo melko hyvin. Lisäksi viikonlopun aikana saadusta 

monisteesta nuori pystyy kertaamaan jo oppimaansa asiaa aina tarpeen vaatiessa. 

 

Nuorten kanssa avoimesti käyty keskustelu nuorisovaltuustosta ja nuorisovaltuu-

tetun ominaisuuksista oli hedelmällinen. Dialogiin perustuvan toimintatavan ansi-

osta jokainen perehdytysviikonloppuun osallistunut nuori sai mahdollisuuden tuo-

da esiin omat toiveensa yhteisestä nuorisovaltuustosta ja kertoa mitkä ovat niitä 

ominaisuuksia, joita nuorisovaltuutetussa arvostaa. Näin oli mahdollista synnyttää 

yhdessä nuorten osallisuudelle myönteinen me-henki. Kun kaikki olivat saaneet 

tuoda esiin näkemyksensä ja ne yhdessä kirjattiin perehdytysviikonlopun monis-

teisiin, niin voidaan olettaa niiden ominaisuuksien kattavan jonkin piirteen jokai-

sesta nuorisovaltuutetusta ja nuorisovaltuuston varavaltuutetusta. Näin jokaisella 

on mahdollisuus kokea olevansa tärkeä ja arvostettu osa nuorisovaltuuston luomaa 

yhteisöä. 
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Kaiken kaikkiaan perehdytysviikonlopun anti oli hyvä. Yhteisöllisyyteen olisi 

kuitenkin voitu panostaa enemmän. Useampien luottamusharjoitteiden ja ryh-

mäyttämiseen tähtäävien toimien avulla nuorisovaltuustosta olisi voinut saada 

vielä yhtenäisemmän ryhmän, mutta aikataulun kireys, joka johtui tilavarauksen 

nopeasta muuttumisesta, karsi pois tämän kaltaiset asiat ja täten keskityttiin avoi-

men keskusteluilmapiirin luomiseen yhteisillä ruokailuilla ja kahvihetkillä sekä 

rentoon ilmapiiriin panostamisella. 

 

Perehdytysviikonlopun arvioimisen suurimpana vaikeutena on perehdytyksestä 

saatujen tietojen ja taitojen mahdollinen tarpeellisuus ja riittävyys. Koska projek-

tissa oli kyse nuorisovaltuuston perustamisesta, ei nuorisovaltuuston varsinaista 

toimintaa voida vielä tämän projektin puitteissa arvioida. Koska toimintaa ei kyetä 

arvioimaan, ei tiedetä miten nuoret kokevat perehdytysviikonlopun annin suhtees-

sa nuorisovaltuuston toimintaan. Tästä syystä ei ollut myöskään tarkoituksenmu-

kaista vaatia nuoria arvioimaan abstraktilla tasolla saamaansa perehdytyksen 

mahdollista merkitystä nuorisovaltuustotoiminnalle, sillä se olisi pohjautunut vain 

tuntumaan ja ennakkokäsityksiin tulevasta toiminnasta, eikä näin ollen olisi poh-

jannut todelliseen tietoon. 

5.2 Nuorisovaltuuston perustamisen käytännön arviointi 
 

Nuorisovaltuuston perustamisessa oli kyse ennen kaikkea Nuorisolain vaatiman 

toiminnan käynnistämisestä sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksessä ja 

uuden toimintatavan saamisesta nuorisotoimeen. Tavoitteiden kannalta tarkastel-

tuna projektissa perustettiin vaaleilla valittu nuorisovaltuusto, joka sai perehdytys-

tä toimiakseen tehtävissään. Projektilla luotiin pohjaa laajemmalle osallisuudelle 

Ruskon kunnassa asuvien nuorten keskuuteen ja luotiin väylä, jonka kautta nuor-

ten sosialisaatioprosessia voitiin vahvistaa.  

 

Eniten nuorisovaltuuston perustamisesta hyötyivät Ruskon kunnan nuoret. Koska 

aiemmin kunnassa ei ollut toimivaa nuorten kuulemisjärjestelmää, oli usko omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin heikko. Käymieni keskusteluiden pohjalta nuoret koki-

vat, ettei Ruskossa kuulla nuoria ja päätökset tehdään heistä välittämättä. Tästä 
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syystä juuri nuorille perustettu, kunnassa uusi, nuorisotyön muoto loi uskoa ja 

uskallusta lähteä osallistumaan ja tulla näin osalliseksi yhteisen kunnan asioista. 

Nuoret hyötyivät siitä, että heitä kuultiin ja se toimi positiivisesti vahvistavana.  

 

Ruskon kunnan nuorisotoimi hyötyi yhdessä Ruskon kunnan kanssa siitä, että 

kuntaan luotiin nuorille suunnattu kuulemisväylä ja näin saatiin toteutettua valtion 

heille Nuorisolaissa antama vaade kyseisestä järjestelmästä. Kunta oli keskeinen 

hyötyjä myös siksi, että kunnan on nyt mahdollista tavoittaa nuoret ja päästä kiin-

ni heidän toiveisiinsa. Koska nuorisovaltuusto oli vaaleilla valittu ja täten edus-

tuksellinen voi kunta luottaa sen edustavan koko kunnan nuorisoa. Projektin lo-

pullisen tuotoksen eli nuorisovaltuuston ja siihen johtaneiden prosessien avulla 

kunta hyötyi myös sillä tavoin, että kunnassa asuvat nuoret saivat kosketuspintaa 

edustukselliseen demokratiaan ja siihen liittyvien vaalien käytänteistä. Koska vaa-

lit käytiin samalla kaavalla kuin kunnalliset ja valtiolliset vaalit, niin nuorille ää-

nestämisen käytännöt tulivat tutuiksi. Näin heidän täysi−ikäistyttyään käytäntöjen 

tunteminen voi mahdollisesti lisätä äänestysaktiivisuutta kunnan alueella kunnalli-

sissa ja valtiollisissa vaaleissa. Nuorisotoimi sai myös käyttöönsä valmiit toimin-

tamallit ja kaavakepohjat tulevien nuorisovaltuustovaalien järjestämiseen.  

 

Projektin onnistumisen kannalta merkittäväksi nousi yhteistyö kunnan nuoriso-

toimen ja kunnan yläkoulun kanssa. Näiden yhteistyötahojen merkitys korostui 

siitä syystä, että kuntaliitoksen ollessa käynnissä muiden tahojen tavoittaminen oli 

äärimmäisen hankalaa. Nuorisotoimi ja kunnan yläkoulu olivat yhteistyötahoina 

kaikkein merkittävimpiä siitä syystä, että ne mahdollistivat käytännön toteutuksen 

tarjoamalla projektin käyttöön sekä henkilö- että tilaresursseja. Ilman näitä tila-

resursseja ja henkilöstön vihkiytymistä asialle, projektin toteutuminen olisi ollut 

vaakalaudalla. Koulun ja nuorisotoimen tarjoamat tilat tiedotus- ja vaalikäyttöön 

mahdollistivat vaalien järjestämisen mahdollisimman kattavina ja näin oli mah-

dollista saada edustuksellinen nuorisovaltuusto. Yläkoulun opettajien itsenäinen, 

projektin toimijasta riippumaton, oppilaidensa kannustaminen mukaan vaaleihin 

loi hyvän pohjan ehdokashankinnalle ja myöhemmille vaaleille. 
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Tavoitteiden toteutumista edesauttoi myös paikallislehden aktiivinen rooli tiedot-

tamisessa. Näin nuorisovaltuusto tuli laajemmin kuntalaisten tietoon ja nuoriso-

valtuustotoiminnan perustamisen merkitys kävi ilmi. Paikallislehden aktiivinen 

rooli oli edesauttamassa yhteisen hengen löytymistä myös nuorten keskuudessa, 

sillä nuorten kanssa käymieni keskusteluiden pohjalta tämä koettiin hienona ja 

tärkeänä asiana. Lehden aktiivisen otteen myötä syntyi käsitys siitä, että nuorten 

asiat kiinnostavat myös aikuisia. Kun aikuiset tiesivät lehden ansiosta nuorisoval-

tuuston olevan perusteilla, oli se herättänyt paljon kysymyksiä aikuisissa ja näin 

synnyttänyt keskustelua nuorten ja heidän vanhempiensa välillä. Nuoret kertoivat 

erityisesti äitien olleen aktiivisia. 

 

Tavoitteiden toteutumiseen vaikutti myönteisesti ammatillisen harjoittelun antama 

pohjatieto kunnan nuorisotoimesta sekä kunnan nuorista. Koska tarkoitus oli so-

siokulttuurisen innostamisen mukaisesti olla luomassa uutta käytäntöä kuntaan, 

oli äärimmäisen tärkeää tuntea toimintaympäristö, jonne projektin aikana perustet-

tava nuorisovaltuusto tulisi sijoittumaan. Toimintaympäristön tuntemus antoi pal-

jon ensikäden tietoa nuorisotoimen yhteistyötahoista ja asiantuntijuutta kunnan 

nuorten tarpeista ja osallistumismahdollisuuksista. Ilman ammatillisen harjoittelun 

mukanaan tuomaa tietoa projektin toteutuminen olisi ollut huomattavasti vaike-

ampaa. Mahdollisuus toistuviin keskusteluihin kunnan nuorten kanssa mahdollisti 

nuorisovaltuuston tekemisen alusta asti myös nuorten asiaksi ja näin muutkin kuin 

nuorisovaltuustoon ehdolle asettuneet ja nuorisovaltuustoon valitut saivat yhdessä 

olla luomassa nuorisovaltuuston henkeä. Nuorisovaltuuston perustaminen sai so-

siaalipedagogisen luonteen, kun projektin toimija saattoi lähteä perustamaan nuo-

risovaltuustoa nuorten omassa ympäristössä ja heidän kanssaan. 

 

Nuorisovaltuuston perustamista ja sen onnistumista vaikeutti suuresti meneillään 

oleva kuntaliitos ja projektin aikana olleet vuoden 2008 kunnallisvaalit. Kuntalii-

tos ja kunnallisvaalit vaikeuttivat projektin tavoitteisiin pääsemistä siitä syystä, 

että nuorisovaltuuston toimikauden kunnalliset luottamustehtävät odottivat vielä 

täyttämistään. Näin ollen tiedotus kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston suun-

taan ei ollut mielekästä, koska vaalityö vei edustajien ajan eikä ollut varmuutta, 

että luottamustoimissa, kuten kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnassa, olisi samat 

henkilöt, jotka siellä olivat loppuvuodesta 2008. Mielenkiintoa oli erityisesti juuri 
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kyseisessä lautakunnassa, sillä nuorisotoimi kuului sen alaisuuteen. Kuntaliitos 

vei paljon aikaa myös kunnan viranhaltioilta ja tästä syystä nuorisovaltuustoon 

liittyvien viranhaltioiden tavoittaminen oli hankalaa. Näin ollen nuorisovaltuuston 

perustamisen vaikuttavuuden kannalta ei päästy parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, 

koska toimijoita ei voitu kannustaa mukaan yhteistyöhön. 

 

Projektin toteuttamisen yhdestä suurimmista hankaluuksista oli toisen asteen oppi-

laitosten puuttuminen kunnasta. Tästä syystä peruskoulunsa päättäneet nuoret suo-

rittivat opintojaan ympäristökuntien lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ja 

heidän tavoittamisensa oli liki mahdotonta. Projektin resurssien ja aikataulujen 

puitteissa ei olisi ollut mahdollista kiertää tiedottamassa kaikissa ympäristökunti-

en kymmenissä toisen asteen oppilaitoksissa nuorisovaltuustoon liittyvissä asiois-

sa. Tämä nuorten siirtyminen opiskelemaan heijastui myös siten, että tällöin nuo-

ren elintila oli laajentuneempi kuin aiemmin ja vapaa-aikaakin vietettiin enemmän 

ympäristökunnissa. Näin ollen nuoret eivät enää kokeneet kotikuntansa asioihin 

vaikuttamista siinä määrin mielekkääksi kuin yläkouluikäisinä. Lisäksi kysyttäes-

sä toisen asteen kouluja käyviltä nuorilta halukkuutta asettua ehdolle nuorisoval-

tuustovaaleissa, nousi usein esiin myös kuntien välisen matkustamisen viemä ai-

ka. Nuoret kokivat, että takaisin omaan kotikuntaan päästyä ei aika riitä osallistu-

miseen, vaan arki rakentuu matkustamisesta ja koulusta. 

 

Kokonaisuudessaan nuorisovaltuuston käytännön toteutuksessa päästiin sen ensi-

sijaiseen tavoitteeseen ja kuntaan perustettiin nuorisovaltuusto. Näin ollen projek-

tin voidaan katsoa onnistuneen erittäin hyvin.  

5.3 Projektin arviointi suhteessa projektin käsitteisiin 
 

Nuorisovaltuuston perustamisen keskeisenä tausta-ajatuksena oli sosiaalipedago-

ginen nuorisotyö. Sosiaalipedagogisen nuorisotyön keskeisiä piirteitä on nuoruu-

den erityislaatuisuuden ymmärtäminen yhteiskunnallisen paikan etsimisessä (Ni-

vala 2007, 77). Tästä tarkastelusta katsottuna nuorisovaltuuston perustaminen oli 

aiheellista. Nuorisovaltuuston perustaminen antoi nuorille yhden uuden tavan tar-

kastella suhdettaan ympäröivään yhteiskuntaan ja loi väylän vaikuttaa itselle tär-
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keisiin asioihin. Nuorisovaltuuston perustamisen myötä nuorille taattiin tuki ja 

mahdollisuudet, joiden avulla nuori voi päästä osalliseksi sosiaalisesta toiminnas-

ta.  

 

Vaikka nuorisovaltuusto onkin ennen kaikkea nuorten oma vaikuttamisryhmä, 

niin sen sidos nuorisotoimeen mahdollisti sosiokulttuurisen innostamisen elemen-

tin tulemisen osaksi nuorisotyötä entistä vahvemmin. Nyt nuorisovaltuutetut toi-

mivat tiiviissä yhteistyössä kunnan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien kanssa ja näin 

perinteinen kasvattaja-kasvatettava asetelma voi parhaassa tapauksessa murentua, 

joka on sosiokulttuurisen innostamisen perusedellytys (Kurki 2007, 204). Tässä 

yhteistyössä mahdollistuu myös nuorten herkistäminen osallisuudelle ja aikuiset 

voivat olla mukana mahdollistamassa ulkoisten puitteiden saamisen nuorten käyt-

töön. Perustetun nuorisovaltuuston myötä nuoret saivat aikaan ensimmäisen sel-

keästi nuorten asioihin kunnallisella tasolla vaikuttavan yhteenliittymän ja nuorten 

osallisuus saa yhteisöllisen puitteen. Nuorisovaltuuston kautta nuoret vaikuttavat 

myös yhteiseen hyvään. 

 

Oma toimintani sosiokulttuurisena innostajana korostui erityisesti ehdokashankin-

nan ja tiedotuksen vaiheessa, jossa omalla innostuneisuudellani loin pohjaa nuor-

ten ehdokkaaksi lähtemiselle. Innostajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista onkin 

itse olla innostunut siitä, mitä tekee (Kurki 2000, 80). Oma innostamiseni pohjasi 

kykyyni herätellä halu osallistua ilman määräilyä. Kaikki toiminta, johon nuoret 

osallistuivat, oli täysin vapaaehtoista. Oman persoonani vahvuus suhteessa sosio-

kulttuuriseen innostamiseen oli kyky ottaa vastaan muiden tekemät aloitteet. Nuo-

ret tekivätkin heidän kanssaan käymissäni keskusteluissa aloitteita muun muassa 

perehdytysviikonlopun sisällöistä, jotka otin sellaisenaan huomioon. Oma sitoutu-

neisuuteni projektin onnistumiseen oli suuri ja näin innostamisen peruslähtökohta 

henkilökohtainen kutsumuksellinen sitoutuminen toteutui. Tämä loi pohjan aidolle 

ammatilliselle toimintapätevyydelle (Kurki 200, 86). 

 

Osallisuuden kannalta ajateltuna nuorisovaltuuston perustaminen oli hyvä aloitus 

osallisuudelle. Nuorisovaltuuston perustamisen voidaan katsoa nostaneen kunnas-

sa elävien nuorten osallisuuden aiemmasta tieto-osallisuudesta päätösosallisuuden 

tasolle. Nuorisotoimen roolista johtuen nuoret pääsevät vaikuttamaan nuorisotoi-
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messa tapahtuviin ja nuorisotilojen asioihin niin, että yhteistyössä aikuisten kanssa 

tehdään päätöksiä, jotka oikeasti liittyvät nuorten arkeen ja heidän todellisuuteen-

sa. Tämä on selkeää päätösosallisuutta (Laakso & Äikää-Torkkeli 2006, 14.) Nuo-

risovaltuuston perustaminen ja sen saama julkisuus siirsi osallisuuden myös kun-

nallista päätöksentekoa koskevaksi. Kunnan hallintojohtaja lupasikin, että seuraa-

vassa hallintosääntöuudistuksessa nuorisovaltuuston rooli katsotaan uudestaan ja 

nuorisovaltuustolle tulee lautakuntaedustuksia. Näin ollen voidaan puhua jo kor-

keamman tason osallisuudesta. 

 

Uuden nuorisovaltuuston perustaminen loi kuntaan myös uudenlaisen sosialisaa-

tion mahdollistumisen. Puhuttaessa sosialisaatiosta on pääpaino ennen kaikkea 

yhteiskuntaan kiinnittymisessä (Nivala 2007, 78–79). Nuorisovaltuuston kautta 

kiinnittyminen yhteiskuntaan voi mahdollistua, vaikka se muuten olisi heikkoa. 

Edustuksellisen luonteensa takia kuka tahansa nuorisovaltuustoikäinen saattoi 

asettua ehdolle ja näin ollen teoriassa tulla myös valituksi kyseiseen tehtävään. 

Nuorisovaltuustoon valituksi tulemiselle ei ollut este esimerkiksi huono koulume-

nestys tai yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisen riski. Nuorisovaltuuston perus-

tamisen ajatus demokratiasta mahdollisti aikuisten antaman luottamuksen sellai-

sille, joille muissa yhteyksissä ei luottamusta olisi annettu. Näin nousi esille de-

mokraattisempi kasvatus. 

6 POHDINTA 
 

Nuorisovaltuustotoiminta yhdessä nuorten osallisuuden kanssa on tällä hetkellä 

nuorisopoliittisessa keskustelussa erittäin ajankohtainen aihe ja siihen on kiinnitet-

ty erityistä huomiota aina valtiovaltaa myöden. Vaikka nuorten osallisuudelle an-

netaan hyvät lainsäädännölliset puitteet, jotka kuntien tulisi toiminnassaan ottaa 

huomioon, valitettavasti vieläkin useasta kunnasta puuttuu nuorisolain tarkoittama 

toimiva lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmä. Vaikka tilanne useissa kunnissa 

onkin huono, on Ruskon kunta ottanut suuren askeleen nuorten osallisuuteen tu-

kemisessa. 
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Ruskolla toteutetun projektin kautta Ruskolle saatiin luotua vaaleilla valittu, toi-

mintaansa perehdytetty nuorisovaltuusto, jolla on omat sääntönsä. Tästä syystä 

projektin voidaan katsoa onnistuneen hyvin. Nuorisovaltuuston perustamisen yh-

teydessä todettu nuorten halu vaikuttaa oman ympäristönsä asioihin todisti nuori-

sovaltuuston perustamisen tulevan juuri oikeaan aikaan, jotta sen toiminnan jatku-

vuus olisi turvattu. Nuorisovaltuustosta tuli tärkeä osa nuorten kulttuuria ja aikui-

set ymmärsivät sen välttämättömyyden. Perustamiskokouksessa koettu aidosti 

keskusteleva ilmapiiri osoitti nuorten olevan kyvykkäitä oman elämänsä kuvaajia 

ja sen tärkeän tiedon ohittaminen on mielestäni liian kohtalokasta, jos halutaan 

luoda kaikille yhteinen yhteiskunta. 

 

Nuorisovaltuustoa perustettaessa nousi esiin paljon kehittämisen kohteita, joihin 

projektin puitteissa ei kyetty vaikuttamaan. Kunnan kaikkien nuorien tavoittami-

seksi olisi tehtävä laajamittaisesti työtä, jotta peruskoulunsa päättäneetkin nuoret 

saataisiin mukaan yhteisen kunnan rakentamiseen. 

 

Vaikka projektin myötä tuotiin esiin paljon nuorisovaltuuston perustamiseen liit-

tyviä asioita ja luotiin tulevien nuorisovaltuustojen käytännön toteutuksen kannal-

ta helpottavaa materiaalia, niin sellaisenaan se ei ole valmis opas nuorisovaltuus-

ton perustamiseen. Nuorisovaltuuston perustamisen myötä nousi entistä selkeäm-

min esille tarve konkreettisesta nuorisovaltuuston perustamisoppaasta. Tämä tarve 

korostui erityisesti pieniä kuntia ajatellen, sillä pienten kuntien resurssit ovat rajal-

liset ja tämän kaltaisen oppaan avulla nuorisovaltuuston perustaminen helpottuisi 

huomattavasti. Tämän opinnäytetyön tiimoilta syntynyt materiaali ja kokemukset 

voivat kuitenkin osaltaan olla helpottamassa tulevien nuorisovaltuustojen perus-

tamista. 

 

Vaikka nuorisovaltuustoja on tutkittu yhteiskunnassamme varsinkin ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöiden yhteydessä, niin edelleen on tarvetta kehittää jo ole-

massa olevien nuorisovaltuustojen toimintaa. Tästä syystä Ruskolle perustettu 

nuorisovaltuusto tarjoaa mahdollisuuden useisiin erilaisiin nuorten osallisuuteen 

ja vaikuttamismahdollisuuksiin tähtääviin tutkimuksiin. Erityisen tärkeää olisi 

tutkia niitä käytänteitä, jotka edesauttavat tai estävät nuorisovaltuustojen toimin-

nan jatkumista. 
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Lisäksi nuorisovaltuustot, kuten Ruskon nuorisovaltuusto, tarjoavat loistavan 

mahdollisuuden erilaisiin toiminnallisiin opinnäytetöihin. Monet nuorisovaltuus-

toille koulutustaan tarjoavat tahot ovat muuttuneet yhä ammattimaisemmiksi ja 

näin koulutusten hinnat ovat nousseet liian korkeiksi pienille kunnille. Pienten 

kuntien onkin lähes mahdotonta tilata kyseisiä koulutuksia itsenäisesti. Projektin 

puitteissa tiedustellun kokouskäytäntökoulutuksen hinta olisi esimerkiksi käyttä-

nyt Ruskon nuorisovaltuuston lähes koko vuosibudjetin. 

 

Toivon, että nuorisovaltuuston perustamisen myötä on luotu jotakin tärkeää, jonka 

vaikutukset näkyvät vuosien päähän. Itse uskon, että kunnan aktiiviset nuoret luo-

vat heille annetuista puitteista vielä enemmän itsensä näköisen ja tehokkaamman 

nuorisovaltuuston, jolla on todellista vaikuttavuutta kunnan kaikissa hallintora-

kenteissa. Nuorisovaltuuston henkeen kuuluu kuitenkin myös järjestää toimintaa, 

joka tapahtumien muodossa luo tarvittavaa vaihtelua pienen kunnan nuorten ta-

pahtumatarjontaan ja tekee kunnasta kaikille viihtyisän. 
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HYVÄ NUOREN HUOLTAJA    LIITE 1 

 

Kun Rusko ja Vahto vuoden 2009 vaihteessa yhdistyvät, on tärkeää, että uudessa kunnassa nuorten 

ääni tulee entistä paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Tätä tarkoitusta varten Ruskolle perustetaan 

nuorisovaltuusto. 

 

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, jonka 

tehtävänä on toimia koko Ruskon nuorten äänenä kunnassa tapahtuvassa päätöksenteossa. 

Nuorisovaltuuston kautta on mahdollisuus vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin ja täten olla 

tekemässä Ruskosta entistä enemmän myös nuorten kuntaa. Parhaimmillaan nuorisovaltuusto toimii 

kunnassa nuorten äänitorvena, jota päättäjät kuuntelevat. Nuorisovaltuusto voi myös suunnitella ja 

järjestää toimintaa ja tapahtumia nuorille yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Toiminta 

nuorisovaltuustossa on nuorisolähtöistä. Nuorisovaltuuston toiminnan määrittävät nuoret, eivät 

aikuiset. 

 

Nuorisovaltuuston jäsenet tullaan valitsemaan yhdeksi vuodeksi vaalilla, joka järjestetään 

perjantaina 12.12.2008 Maunun koululla ja samana päivänä sekä Ruskon että Vahdon 

nuorisotaloilla. Vaaleihin voivat asettua ehdolle ja vaaleissa voivat äänestää kaikki tulevan Ruskon 

kunnan alueella (Rusko ja Vahto) asuvat, vaalivuonna (2008) 13–17- vuotta täyttävät nuoret. 

Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 5.12. kello 16.00, jolloin ilmoittautumiset tulee olla saapuneina 

Ruskon tai Vahdon nuorisotoimeen. Vaalien perusteella tullaan valitsemaan nuorisovaltuuston 

varsinaisiksi jäseniksi kahdeksan eniten ääniä saanutta ehdokasta sekä kaksi varajäsentä. Jos 

ehdokkaita ei ilmoittaudu riittävästi, ei vaalia käydä vaan nuoret tulevat automaattisesti valituksi 

nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto tulee aloittamaan toimintansa tammikuussa 2009 

koulutusviikonlopulla, johon mahtuu sekä huvia että hyötyä. 

 

Terveisin 

Henry Palomäki 

Harjoittelija 

Ruskon nuorisotoimi 

      (jatkuu) 
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      LIITE 1.2 

ILMOITTAUTUMINEN 
NUORISOVALTUUSTOVAALIEHDOKKAAKSI 
Nimi:___________________________________________________________________________ 

Syntymäaika:_____________________________________________________________________ 

Lähiosoite:_______________________________________________________________________ 

Postinumero- ja toimipaikka:________________________________________________________ 

Puhelinnumero:___________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite:__________________________________________________________________ 

YHTEYSRTIETOJA JA SYNTYMÄAIKAA TULLAAN KÄYTTÄMÄÄN VAIN 

NUORISOTOIMEN AIKUISTEN TOIMESTA TAPAHTUVAAN EHDOKKAILLE 

TIEDOTTAMISEEN JA HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMISEEN, EIKÄ NIITÄ 

TULLA LUOVUTTAMAAN ETEENPÄIN. YHTEYSTIETOJA SISÄLTÄVÄT 

ILMOTTAUTUMISLOMAKKEET TULLAAN SÄILYTTÄMÄÄN ASIANMUKAISESTI 

JA TUHOAMAAN, KUN RUSKON NUORISOVALTUUSTOVAALIT ON KÄYTY JA 

TULOS VARMISTETTU. 

Annan nuoreni asettua ehdolle Ruskon kunnan nuorisovaltuustovaaleissa ja valituksi tullessaan saa 

hän osallistua nuorisovaltuuston toimintaan: 

 

________________________________________________________________________________ 

Paikka ja aika   Huoltajan allekirjoitus 

 

Nuorestani saa ottaa valokuvia, joita käytetään vaalikampanjoinnissa ja nuorisovaltuuston 

tiedottamisessa 

__ KYLLÄ 

__ EI 

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUKSELLA VARUSTETTU ILMOTTAUTUMINEN 

PALAUTETAAN RUSKON TAI VAHDON NUORISOTALOLLE VIIMEISTÄÄN 

PERJANTAINA 5.12.2008 KELLO 16.00 MENNESSÄ. 
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      LIITE 2 

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 

1. Kerro nimesi vaalivirkailijalle, joka etsii nimesi 
vaaliluettelosta ja antaa Sinulle äänestyslipun. 

 

 

2. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin ja merkitse 
kynällä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jolle haluat 
antaa äänesi. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta! 
Taita äänestyslippu siten, että numero jää taitoksen 
sisäpuolelle eikä näy ulospäin. 

 
 
 
 
 
 

      (jatkuu) 
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      LIITE 2.2 

3. Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaaliuurnasta 
huolehtivan vaalivirkailijan luo. Hän leimaa 
äänestyslippusi. 

 
4. Pudota äänestyslippu vaaliuurnaan. Sen jälkeen voit 
poistua paikalta. 
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                  LIITE 3 
 
 
 

 
 

RUSKON 
NUORISOVALTUUSTOVAALIT 
2008  

 
 
 
NRO: 
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Hyvä nuorisovaltuutettu 

 

Nuorisovaltuuston perehdytysviikonloppu järjestetään 

perjantaina 30.1.2009 kello 18.00–20.00 

ja 

lauantaina 31.1.2009 kello 10.00–14.00. 

 

Perjantaina 30.1.2009 perehdytys tapahtuu kunnantalolla kunnanhallituksen huoneessa. 

Kunnantalon osoite on Vanhatie 5. Perehdytystilaisuus alkaa kello 18.00 ja on hyvä, että varaat 

itsellesi aikaa kello 20.00 asti. Kun tilaisuus on päättynyt suuntaamme kotiin hyvin ansaituille 

yöunille ja valmistautumaan seuraavaan päivään. 

 

Lauantaina 31.1.2009 perehdytys tapahtuu Ruskon nuorisotalolla. Perehdytysviikonlopun toinen 

osa alkaa kello 10.00 ja kestää noin 14.00 asti. Ruokailu valtuutetuille ja varavaltuutetuille on 

järjestetty nuorisotoimen puolesta. 

 

Mukaan tarvitset molempina päivinä aimo annoksen halua oppia uutta ja intoa olla rakentamassa 

uutta ja hienoa nuorisovaltuustoa. 

 

Terveisin 

Henry Palomäki 
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      LIITE 5 
 
 
 
 
 
 
 

RUSKON NUORISOVALTUUSTON 
2009–2010 

PEREHDYTYS- JA JÄRJESTÄYTYMISPÄIVÄ 
LAUANTAI 31.1.2009 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (jatkuu) 
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Sisällys 

 
Sisällys ...................................................................................................................44 
Mikä on nuorisovaltuusto?.....................................................................................45 
Hyvän nuorisovaltuutetun ominaisuudet?..............................................................46 
Kokouskutsumalli ..................................................................................................47 
Esityslistamalli .......................................................................................................48 
Nuorisovaltuuston sääntöehdotus ..........................................................................49 
Järjestäytymiskokouksen esityslista kokousohjeineen ..........................................51 
Pöytäkirjamalli .......................................................................................................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (jatkuu)



  45 

 
      LIITE 5.2 

Mikä on nuorisovaltuusto? 
 

- Nuorisovaltuusto on vaaleilla valittu, poliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä 

- Nuorisovaltuusto välittää nuorten mielipiteitä ja esityksiä kunnan 

päättäjille 

- Nuorisovaltuusto pyrkii lisäämään nuorten viihtyvyyttä omassa 

kotikunnassaan 

- Nuorisovaltuusto toimii linkkinä päätöksentekijöiden ja kunnan 

päätöksenteon välillä 

- Nuorisovaltuusto edustaa kotikuntaansa ja tämän nuoria 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (jatkuu) 
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Hyvän nuorisovaltuutetun ominaisuudet 

 
 
 
 
 
   
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
      (jatkuu) 
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      LIITE 5.4 
Kokouskutsumalli 
 
 
RUSKON NUORISOVALTUUSTO   KOKOUSKUTSU 
   
 
 
     xx.xx.xxxx 

 
 

Toimijan nimi 

Kutsun laatimispäivä 
(Milloin kutsu on tehty) 

 
 
 

 

 

 

KOKOUS 

 

Aika xxxxxxx xx.xx.xxxx kello xx.xx 

 

Paikka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Asiat Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. 

 

 

 

 

 Veikko Valtuutettu 
 Veikko Valtuutettu 

Kokouksen aika 
(viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika) 

Kokouksen paikka 
(esim. Ruskon nuorisotalo) 

Kokouksessa käsiteltävät asiat 
Kokouksen asiat voidaan luetella myös 
kokouskutsuun, jolloin ei tarvita 
erillistä liitettä

Koollekutsujan allekirjoitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite Esityslista 
      (jatkuu) 
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      LIITE 5.5 
 

Esityslistamalli 
 
 

Toimijan nimi  
 
RUSKON NUORISOVALTUUSTO    ESITYSLISTA 

 
Kokouksen laatu esim. järjestäytymiskokous, 
kuukausikokous,  

 
JÄRJETÄYTYMISKOKOUS 

 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Kohdat 1-4 alkutoimet 2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
3. Kokouksen Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
5. Ilmoitusasiat 

 
6. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen 

 
7. Alustavan toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Kohdat 6 ja 7 Päätösasiat 
päätösehdotuksineen 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (jatkuu) 
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      LIITE 5.6 
Nuorisovaltuuston sääntöehdotus 
 

 
2§ 

Ruskon nuorisovaltuusto 
 

1. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, 
jonka tehtävänä on edistää nuorten viihtyvyyttä ja hyvinvointia yhteistyössä kunnan muiden 
toimijoiden kanssa 

 
3§ 

Nuorisovaltuuston toimikausi, kokoonpano sekä valinta 
 

1. Ruskon nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi tammikuun 1. päivästä 

joulukuun 31. päivään 

2. Nuorisovaltuustoon valitaan yleisellä vaalilla kahdeksan (8) nuorisovaltuutettua ja kaksi (2) 

varavaltuutettua, jotka ovat saaneet eniten ääniä 

3. Nuorisovaltuusto valitsee itse joukostaan puheenjohtajan ja sihteerin 

4. Vaalit järjestetään vuosittain marras-joulukuussa Maunun koululla ja nuorisotaloilla 

5. Ehdolle voivat asettua kaikki vaalivuonna 13–17-vuotta täyttävät ruskolaiset 

6. Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan viimeistään Nuorisotoimen vuosittain vahvistamana päivänä 

7. Äänioikeus vaaleissa on kaikilla vaalivuonna 13–17-vuotta täyttävillä ruskolaisilla 
 

4§ 
Nuorisovaltuuston kokoukset 

 
1. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kahdeksan (8) kertaa vuodessa 

2. Kokous kokoontuu puheenjohtajan tai nuorisotoimen kutsusta 

3. Kokouskutsut on lähetettävä nuorisovaltuutetuille ja varavaltuutetuille viimeistään viikkoa 

ennen kokouksen ajankohtaa 

4. Kokouskutsusta tulee ilmetä kokouksen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat 

5. Kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla nuorisovaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla, 

sekä nuorisotoimella 

6. Varavaltuutetuilla ei ole äänioikeutta kokouksissa muulloin kuin varsinaisen valtuutetun 

ollessa poissa 

7. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet puhe- ja läsnäolo-oikeutetuista on läsnä 

(jatkuu) 
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      LIITE 5.7 

5§ 

Eroaminen ja erottaminen 

1. Nuorisovaltuusto voi myöntää eron valtuutetun tai varavaltuutetun tehtävästä tämän itse sitä 

pyytäessä 

2. Nuorisovaltuustosta voidaan erottaa nuorisotoimen esityksestä henkilö, joka toistuvasti 

laiminlyö tehtäviään tai ei täytä nuorisovaltuutetulle tai varavaltuutetulle sopivaa käytöstä ja 

häntä on varoitettu kirjallisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (jatkuu) 
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      LIITE 5.8 

Järjestäytymiskokouksen esityslista kokousohjeineen 
 

RUSKON NUORISOVALTUUSTO    ESITYSLISTA 

 

 

1. Kokouksen avaus 

- Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 

 ”Tervetuloa Ruskon nuorisovaltuuston järjestäytymiskokoukseen. Julistan 

kokouksen avatuksi.” 
 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

- Ruskon nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Koska kokous on niin pieni, toimii puheenjohtaja 

ääntenlaskijana. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan joka kokouksessa. 

 

”Siirrytään esityslistan kohtaan kaksi. Valitaan nuorisovaltuustolle puheenjohtaja, sihteeri ja  

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pyydän ehdotuksia puheenjohtajaksi.” 

 

- Tämän jälkeen kokoukseen osallistujat ehdottavat mielestänsä sopivaa 

puheenjohtajaa pyytämällä puheenvuoron viittaamalla ja puheenvuoron saatuaan 

ehdottamalla puheenjohtajaksi haluamaansa henkilöä.  

 

”Puheenjohtaja. Ehdotan puheenjohtajaksi Henkilön nimeä.”  
 

- Jos ehdokkaita on vain yksi tulee hän valituksi 

 

”Valitaan Henkilön nimi puheenjohtajaksi” 

TAI 

- Jos ehdokkaita on enemmän järjestetään äänestys 

(jatkuu) 
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  LIITE 5.9 

- Äänestys voi olla joko avoin äänestys eli kädennosto tai suljettu eli lippuäänestys. 

Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Muissa asioissa avoin 

äänestys on ensisijainen, koska se on nopeampi. Jos enemmistö kuitenkin vaatii, 

järjestetään suljettu lippuäänestys. 

- puheenjohtaja esittelee ehdotukset ja äänestystavan.  

 

- ” Puheenjohtajaksi on ehdotettu Henkilön nimeä, Henkilön nimeä ja 

Henkilön nimeä. Ehdotan, että puheenjohtaja valitaan suljetulla 

lippuäänestyksellä, jossa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni. 

Äänestyslippuun kirjoitetaan sen henkilön nimi, jonka haluaa 

puheenjohtajaksi, eikä mitään muuta, tämän jälkeen lasken äänet.” 

 

 
- Tällöin kaikki, jotka kannattavat kyseistä henkilöä puheenjohtajaksi kirjoittavat 

henkilön nimen äänestyslippuun ja laittaa sen uurnaan ja lopuksi puheenjohtaja 

laskee äänet. Eniten ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi. 

- Kun puheenjohtaja on valittu, siirtyy hän kokouksen puheenjohtajaksi, jonka jälkeen 

valitaan sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat samalla tavoin kuin puheenjohtaja. 

Sihteerin valinnan jälkeen sihteeri siirtyy sihteerin tehtäviin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (jatkuu) 
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3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun kutsu on 

ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla, sääntöjen määräämässä ajassa ja kutsussa 

on mainittu erikseen sellaiset asiat, joiden päättäminen edellyttää tällaista 

mainintaa(jos pitää perehtyä esimerkiksi johonkin aineistoon). Lisäksi kokouksessa 

tulee olla sääntöjen mukaisesti riittävä määrä äänivaltaisia osanottajia paikalla. 

 

”Siirrytään esityslistan kolmanteen kohtaan, joka on laillisuuden ja 

päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous täyttää sille nuorisovaltuuston 

säännöissä todetut asiat, joten totean kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi.” 

- Mikäli ehdot eivät täyty kannattaa kutsua koolle uusi kokous, sillä kokous ei ole 

päätösvaltainen ja sen päätökset voidaan kumota. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

”Siirrytään esityslistan neljänteen kohtaan, joka on esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. 

Ehdotan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.” 

 

  VAIHTOEHDOT: 

- kenelläkään ei ole muutosehdotuksia 

 

”Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.” 

TAI 

- joku haluaa muutoksen esityslistaan ja nostaa kätensä ja puheenvuoron saatuaan 

esittelee ehdotuksensa 

 

” Puheenjohtaja. Ehdotan, että esityslistassa oleva kohta 6 käsitellään ennen kohtaa 5, koska minun 

tulee poistua ennen kohtaa 6” 

      (jatkuu) 
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- Jos joku vastustaa ehdotusta, valitaan alkuperäinen esityslista. Jos muutosta ei 

vastusteta tehdään muutos ja valitaan muuttunut esityslista työjärjestykseksi. 

 

”Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi” 
 

5. Ilmoitusasiat 

- ilmoitusasioissa puheenjohtaja tai joku valtuutetuista voi tuoda esiin ilmoitusasioita. 

Ilmoitusasia on esimerkiksi tietoa aikaisempien päätösten toteuttamisesta tai 

tulevasta toiminnasta 

 

”Siirrytään esityslistan viidenteen kohtaa, joka on ilmoitusasiat. Onko jollakin 

ilmoitettavaa kokoukselle?”  

 

  VAIHTOEHDOT: 
- Ei ilmoitettavaa 

 

”Ilmoitusasiat käsitelty” 
- jollakin ilmoitettavaa 

 

”Puheenjohtaja. Ilmoitan, että……..” 

 

”Ilmoitusasiat käsitelty” 
 

 
6. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen 

- Ruskon nuorisovaltuuston säännöt on käyty ja osittain laadittu yhdessä, joten niitä ei 

tarvitse enää esitellä 

 

”Siirrytään esityslistan kuudenteen kohtaan, joka on sääntöjen hyväksyminen. 

Koska säännöt on käyty läpi aikaisemmin ehdotan, että säännöt hyväksytään, 

kuten ne on laadittu.”    (jatkuu) 
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      LIITE 5.12 
VAIHTOEHDOT: 

- Jos kukaan ei vastusta hyväksytään säännöt sellaisenaan 

TAI 

- Joku haluaa ehdottaa muutoksia sääntöihin ja esittää muutosehdotuksen saatuaan 

puheenvuoron. 

 

”Puheenjohtaja. Ehdotan, että…..” 

 

- Jos joku haluaa kannattaa tehtyä ehdotusta, puheenvuoron saatuaan hän esittää 

kannatuksensa. 

 

”Puheenjohtaja. Kannatan Henkilön nimen ehdotusta.” 

- Jos kannatusta ilmenee järjestetään asiasta äänestys 

- Mikäli ehdotusta ei kannateta se kirjataan pöytäkirjaan vain tiedoksi 

 

 

7. Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmasta keskustelu ja alustavista toimenpiteistä 

päättäminen 

 

”Siirrytään esityslistan seitsemänteen kohtaan, joka on nuorisovaltuuston 

toimintasuunnitelmasta keskustelu ja alustavista toimenpiteistä päättäminen. Avaan 

keskustelun.” 
 -Asian käsittely etenee, kuten aiemmassakin kohdassa, jossa käsiteltiin sääntöjä 

 

 

8. Muut mahdolliset asiat 

 

”Siirrytään esityslistan kahdeksanteen kohtaan, joka on muut mahdolliset asiat.” 
- jos ei ole muita mahdollisia asioita puheenjohtaja päättää kokouksen 

- jos asioita, käsitellään kuten edellä 

 

(jatkuu) 
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9. Kokouksen päättäminen 

 

”Ruskon nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous on päättynyt. Kiitän osanottajia.” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (jatkuu) 
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Pöytäkirja 
Ruskon nuorisovaltuusto 

Kokousaika  

Kokouspaikka  
  

Osallistujat:  
 
 
 
 
 

 

 pj 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
Asiat  
  
Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja 
varmennus 

  

  

  

 

puheenjohtaja 

  

  

  

 

pöytäkirjanpitäjä 

  

Kokouksen laillisuus  Kokous todettu laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
Valittuina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi. 

Tarkastusaika xx.xx.xxxx 

Pöytäkirjan 
tarkastustoimitus 

  

  

  

            

 
pöytäkirjantarkastaja                                                     pöytäkirjantarkastaja 
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