
Puheenjohtajan pensselistä tulevaisuuden näkymiä 

Morjesta! 
Viime blogikirjoituksessa avasin hieman kulunutta vuotta. Nostin muutaman ison asian esille, kannattaa 
siis käydä lukaisemassa, ellet ole jo niin tehnyt! :) Nyt on kuitenkin aika kääntää katseet tulevaan. Meillä 
on paljon siistejä juttuja työn alla, esimerkiksi nuorisovaltuuston vaalit on tulossa ennen 
vuodenvaihdetta! Ensin kuitenkin asiaa tapahtumista ja poliittisesta vaikuttamisesta.  

Meillä on ollut suunnitelmissa tapahtuman järjestäminen, mutta koronavirus monimutkaisti meidänkin 
suunnitelmia. Ajan hengessä kuitenkin yksi tai useampi etätapahtuma saattaa olla tulossa ensi vuonna. 
Päätös tapahtumien järjestämisestä ja käytännön asioista siellä jää kuitenkin seuraavan 
nuorisovaltuuston päätettäväksi, sillä meillä vaihtuu kokoonpano vuoden vaihteessa. Mikäli sinulta 
löytyy meille (etä)tapahtuma idea, ota rohkeasti yhteyttä!  

Tapahtumien lisäksi poliittista vaikuttamistakin on tulossa, mikä saa ainakin minut innostumaan! Meillä 
on tavoitteena saada tänä vuonna vielä yksi aloite jätettyä kunnanvaltuustoon, tai ainakin tehdä 
valmistelutyö seuraavan vuoden nuorisovaltuustolle. Tästä aloitteesta en vielä sen tarkemmin puhu, 
mutta täällä tullaan mahdollisesti avaamaan sitä, joten heads up!  

Vaikuttamista on tulossa myös isomman kannanoton muodossa, liittyen julkiseen liikenteeseen. 
Olemme tätä kannanottoa varten tekemässä kyselyä, jolla kartoitamme kuntalaisten näkemyksiä. Nyt on 
nimittäin loistava paikka vaikuttaa, olisi mahtavaa, jos voisit muutamat minuutit käyttää kyselyyn 
vastaamiseen. Linkin kyselyyn löydät blogin lopusta!  

Nämä ovat nyt työpöydällämme toimeenpanovaiheessa, mutta lisääkin kannanottoja saattaa olla 
tulossa ;)  

 

Seuraavaksi TÄRKEÄÄ asiaa, nimittäin nuorisovaltuuston vaaleista!!  

Järjestämme nuorisovaltuuston vaalit ennen vuodenvaihdetta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on näillä 
näkymin 6.12. ja mahdolliset vaalipäivät ovat 11.12. ja 14.12.(näistä tarvittaessa tiedotetaan 
tarkemmin.) Mahdolliset sen takia, ettemme tiedä tuleeko hakijoita enemmän kuin nuorisovaltuustossa 
on paikkoja. Nuorisovaltuustoon voivat hakea kaikki pyhtääläiset, jotka ovat vaaliajankohtana 13–19-
vuotiaita.  

Monista meistä nykyisistä jäsenistä tulee “yli-ikäisiä”, joten paikkoja löytyy tänä vuonna enemmän kuin 
yleensä. Näin ollen uusia vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria tarvitaan extra paljon. Olemmekin 
laittaneet ja tulemme laittamaan paukkuja nyt vaaleihin erityisesti markkinoinnin osalta. 
Vaikuttamisesta kiinnostuneita pyhtääläisnuoria kyllä löytyy, meidän on vain tavoitettava heidät.  

Nuorisovaltuustoon lähteminen on ollut minulle yksi elämäni parhaista päätöksistä. Olen onnistunut 
saamaan loistavia kaverisuhteita nuva-aikana ja tietysti olen päässyt näkemään kunnan päätöksentekoa 
aivan paraatipaikalta. Nuorisovaltuuston toiminnan voin kuvailla kolmella sanalla: opettavaista, hauskaa 
ja tärkeätä.  

Näillä sanoin, toivotan mukavaa viikonloppua. Vinkkaa ihmeessä meistä nuorelle, joka voisi olla 
kiinnostunut vaikuttamisesta. Meidän sähköpostiin voi matalalla kynnyksellä laittaa kysymyksiä vaaleihin 
liittyen tai toiveita kannanotoista. Seuraavassa kirjoituksessa kerron, missä nuorisovaltuusto on, ja miten 
se käytännössä toimii. Laittakaa korvan taakse ja pysykää edelleen terveinä! <3  



 

Aleksi Kurki 

Pyhtään nuorisovaltuuston puheenjohtaja  

 

 

Linkki kyselyyn julkisesta liikenteestä: http://bit.ly/julkinenliikennepyhtaa  

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