
Missä nuva on, miten se toimii?  
 
Hei taas!  
 
Tänään kirjoittelen siitä, missä erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä nuorisovaltuusto vaikuttaa. Tämän 
lisäksi kerron tarkemmin meidän rakenteista ja siitä, miten toimimme käytännössä. Aihe on sellainen, 
että voi olla aika tiukka ja raskas paketti, mutta tällaista tällä kertaa, teema silti todella tärkeä!  
 
Lähdetään liikkeelle siitä, missä nuorisovaltuusto edustaa nuorten näkökulmaa. Nyt saattaa tulla sellaisia 
ei- tuttuja sanoja, joten koitan avata vähän auki. 
 
Meillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, mikä tarkoittaa sitä, että saamme olla 
kokouksessa paikalla ja pyytää puheenvuoroja, mutta jos tulee äänestystilanne, emme saa varsinaisesti 
äänestää, sillä meillä ei ole äänioikeutta valtuustossa. Kunnanvaltuusto on kuntamme ylintä päätösvaltaa 
käyttävä elin, jonka kuntalaiset valitsevat vaaleilla joka neljäs vuosi.  
 
Meillä on edustus puhe- ja läsnäolo-oikeudella kahdessa eri lautakunnassa. Ensimmäinen näistä on 
hyvinvointilautakunta, joka vastaa muun muassa varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta sekä nuoriso- ja 
liikuntatoimesta. Se toinen on tekniikkalautakunta, jonka vastuualueisiin kuuluvat muun muassa 
kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut sekä yleisten alueiden ylläpito ja rakentaminen. 
 
Pyhtään ollessa kaksikielinen kunta, pääsemme myös edustamaan hyvinvointilautakunnan suomen- 
sekä ruotsinkieliseen jaokseen. Näissäkin meillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.  
 
Lisäksi meillä on erilaisissa työryhmissä edustusta. Esimerkkinä olimme mukana ohjaamon 
ohjausryhmässä, joka hankkeen aikana ohjasi, tuki ja seurasi Ohjaamon kehittämistä.  
 
Näiden kappaleiden perusteella voisi siis sanoa, että moneen paikkaan on mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan.  
 
Sitten hieman meidän nuorisovaltuuston hallinnosta ja siitä, miten me toimimme.  
 
Nuorisovaltuustomme koostuu tällä hetkellä 13 jäsenestä ja yhdestä asiantuntijajäsenestä sekä tietenkin 
mahtavasta ohjaajastamme Jennistä. Suhteellisen iso määrä on porukkaa, jonka kanssa kokoustelemme 
noin kerran kuussa. Hyvä pöhinä on aina!  
Tällä hetkellä meillä on kaksi vakituista työryhmää. Ensimmäinen niistä on mediaseuranta- ja kannanotto 
-työryhmä, jonka tehtävänä on seurata aktiivisesti paikallisia medioita sekä valmistella kannanottoja ja 
kuntalaisaloitteita. Toinen vakituinen työryhmä on tapahtumatyöryhmä, joka nimensä mukaisesti 
valmistelee ja toteuttaa tapahtumia.  
 
Huh, siinä tuli paljon asiaa… Pointtina kirjoituksessa on se, että haluan tuoda esille, ettemme ole vain 
nuoria yhden pöydän ympärillä välillä vaihtamassa kuulumisia, vaan käytämme paljon vapaa-aikaa 
vaikuttaaksemme yhteisiin asioihin, monilla tavoin, monissa paikoissa. Teemme paljon näkymätöntä 
työtä, toivottavasti tämä valaisee, mitä oikeasti teemme. 
 
Haluan korostaa sitä, että meidän kautta oikeasti pääsee vaikuttamaan todella hyvin ja laajasti. Tämän 
lisäksi onnekseni voin todeta, että Pyhtäällä nuoria kuunnellaan hyvin, mikä on itselle madaltanut 
kynnystä vaikuttaa asioihin. Pyhtäällä todella on onni asua. Mukavaa, rauhallista ja ennen kaikkea 
turvallista joulunaikaa ja uutta vuotta kaikille!  
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