
Puheenjohtajan blogin startti  

Moikka!  

Nimeni on Aleksi Kurki ja olen tänä vuonna toiminut Pyhtään nuorisovaltuuston puheenjohtajana. 

Hyväksyimme viime nuorisovaltuuston kokouksessa kattavan somesuunnitelman, joka sisälsi idean muun 

muassa puheenjohtajan blogista, ja tässä sitä nyt ollaan.  

Tällä kaudella olemme erityisesti halunneet panostaa siihen, että nuorten asiat tulisivat entistä 

näkyvämmin esille, ja että toimintamme olisi läpinäkyvää ja tavoitettavaa. Mielestäni nämä ovat hyvin 

tärkeitä asioita, jonka eteen olemmekin käyttäneet runsaasti vapaa-aikaamme tavoitteenamme muovata 

Pyhtäästä entistäkin nuorisoystävällisempää kuntaa. Nuorten ääni on sellainen voimavara, jota me emme 

voi olla hyödyntämättä!  

Täällä blogissa pyrin julkaisemaan jonkinlaista asiasisältöä suhteellisen säännöllisesti. Blogin 

tarkoituksena on jakaa ajatuksia ajankohtaisista projekteista ja kokouksien aiheista. Haluamme myös 

ennen kaikkea kannustaa nuoria vaikuttamaan. Toisin sanoen puemme toimintaamme – ainakin omasta 

mielestäni – mukaviksi blogikirjoituksiksi.  

Koska vuotta on kulunut jo paljon ja iso osa asioista on vailla kertomista tänne blogiin, kerron lyhyesti, 

mitä olemme tänä vuonna nyt jo saaneet aikaiseksi. Nostan muutaman isomman asian esille, toivottavasti 

saat kiinni meidän (nuorisovaltuuston) toiminnasta!  

Viime talven ja kevään vaihteessa toteutimme nuorille yleiskyselyn, jossa siis kysyttiin mm. kunnan 

liikuntapaikoista, nuorisovaltuustosta ja kunnasta yleisesti. Kysely on ollut todella hyvä pohja lähteä 

viemään erityisesti nuoriin liittyviä asioita eteenpäin. Vaikka kyselyt voivatkin olla tylsiä vastata, ovat 

niiden tulokset aivan elintärkeää dataa meille.  

Kyselyn tulosten avulla olemme onnistuneet tuomaan esille erilaisia kehitysideoita mm. liikuntapaikkojen 

ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. Ollaan pohdittu hartaasti niin nuorisovaltuuston kuin muiden kunnan 

toimijoiden kanssa kuntamme kehitystarpeita ja yleistä tilaa. Esimerkkinä nostan tähän 

hyvinvointilautakunnan ja nuorisovaltuuston välisen tapaamisen, jossa yhtenä aiheena oli juuri tämän 

kyselyn tulosten pohdinta ja tietynlaiset jatkotoimenpiteet.  

Toinen isohko asia on jo kerran mainitsemani somesuunnitelma ja sosiaalisessa mediassa aktivoituminen. 

Koen somen olevan nykypäivänä hyvin tärkeässä roolissa läpinäkyvyyden lisäämisessä.  

Ymmärrämme myös oman kokemuksemme perusteella, että nuoria tavoittaa parhaiten sosiaalisessa 

mediassa, joten päätimme tarttua tuumasta toimeen. Alkuvuodesta aktivoiduimme somessa ja toimme 

nuorisovaltuuston askelta lähemmäs kuntalaisia. Lokakuun puoleenväliin mennessä olemme saaneet 

julkaistua Instagramissa jopa 21 kuvajulkaisua!  

Avaan seuraavaksi hieman enemmän meidän somesuunnitelma. Kyseinen suunnitelmahan ohjaa pitkälle 

meidän tekemisiä sosiaalisessa mediassa, se on ikään kuin ohjekirja meille. Kuten mainitsin jo, sieltä 

tämä blogikin sai alkunsa.  

Somesuunnitelman tavoitteena on saada nuorisovaltuustolle näkyvyyttä, esitellä Pyhtään nuorisolle 

toimintaamme ja houkutella lisää jäseniä tulevia vaaleja ajatellen. Lähdemme tavoittelemaan yleisöä 

Instagramin, Facebookin ja jossain vaiheessa TikTokin kautta. Yksi some kerrallaan!  

Viimeiseksi nostan esille vaikuttamiseen ja edunvalvontaan liittyvän asian.  

Ensimmäinen niistä on Savuton Kunta -aloitteen jättäminen valtuustolle. Kyseinen aloite käytännössä 

tarkoittaa sitä, että tupakointi kiellettäisiin kaikissa kunnan edustus- ja muissa tilaisuuksissa sekä 



työaikana tupakointi kiellettäisiin. Tämän lisäksi kunta olisi työnantajana velvollinen tarjoamaan apua 

työntekijöilleen tupakoinnin lopettamisessa sekä ilmaisemaan jo työpaikkailmoituksissa, että työpaikka 

on savuton.  

Näemme, että nuorten tupakointi erityisesti Pyhtäällä on iso ongelma ja nyt on todella tehtävä muutoksia, 

jotta tilanne parantuisi. THL:n kouluterveyskyselyn mukaan koko maassa olevista 8. ja 9. luokkalaisista 

noin 5,6 % tupakoivat päivittäin, kun taas Pyhtäällä vastaava luku on noin 8,3 %. Mutta onhan tämä myös 

imago kysymys: 98 % Manner-Suomen kunnista on valinnut savuttomuuden, vain kaksi kuntaa ovat 

tehneet kielteisen päätöksen ja toinen näistä kunnista on valitettavasti Pyhtää. Eiköhän oteta askel 

eteenpäin ja valita savuttomuus.  

Tällä kirjoituksella lähdetään liikkeelle, nyt on vähän avattu, mitä ollaan tehty ja sitten seuraavassa 

kirjoituksessa kirjoittelen vähän siitä, mitä tullaan tekemään. Pysykäähän siis kuulolla, sillä lisää on 

tulossa.  

 

Mukavaa syksyä toivottaen 

Aleksi Kurki 

Pyhtään nuorisovaltuuston puheenjohtaja  

ps. Pysykää terveinä! <3  

Nuvan s-posti: pyhtaa.nuorisovaltuusto@gmail.com Nuvan ig: pyhtaannuva  

 
Lähteitä:  
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=259713&mittarit_0=200537&mittarit_1=2005
73&mittarit_2=199289&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293#  
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=20057
3&mittarit_2=199289&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293# 
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