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Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista 01.01.–30.06.2021 

 

Nuorten aloitteita on keväällä 2021 jätetty 17 kappaletta. Yhteensä jätet-
tyjen aloitteiden määrä on lähes sama verrattuna vuoden 2020 kevää-
seen ja romahtanut vuoden 2019 keväästä, jolloin niitä jätettiin 55 kappa-
letta. Nyt jätetyistä aloitteista lähestulkoon puolet on nuorisoneuvoston 
jäsenten tekemiä. Tähänastiset toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, ja 
edelleen vain murto-osa nuorista tietää aloitekanavan olemassaolosta.  

Nuorisoneuvosto on syksystä 2018 asti nostanut jatkuvasti esille, että 
liian iso osa aloitteista on nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Meillä on 
käsillä tilanne, jossa yksittäiset nuoret tekevät aloitteita, kun taas valta-
osan ääni jää täysin kuulematta. Tilanne ei ole yllättävä, sillä aloitekana-
vaa ei ole markkinoitu ollenkaan. Nuorisoneuvosto on useasti ilmaissut 
huolensa asiasta nuorisopalvelukokonaisuudelle, mutta toimenpiteisiin ei 
ole ryhdytty.  

Nuorisoneuvosto haluaa kiittää toimialoja harkitummista ja panostetum-
mista vastauksista nuorten aloitteisiin. Volter Kilven puistoa koskevaan 
aloitteeseen tullut vastaus on hyvä esimerkki tällaisesta vastauksesta. 
Silti nuorisoneuvosto joutuu huomauttamaan, että kolmen kuukauden 
vastausaikaa on laiminlyöty lähes joka toisen aloitteen kohdalla. Vas-
tausaika on pisimmillään ollut jopa viisi kuukautta. Viisi kuukautta on koh-
tuuton aika odottaa ja vie niiden vähäistenkin aloitteita tekevien nuorten 
uskon aloitekanavan toimivuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Yksi nuorten aloitteista selkeästi esiin noussut teema on huoli ilmastosta 
ja ympäristöstä. Aloitteita liittyen lähiluontoon, kierrätykseen ja vastuulli-
seen kouluruoan tuotantoon on jätetty neljä kappaletta. Nuorisoneuvosto 
kokee, ettei aloitteiden vastauksista välity kaupungin puolelta saman-
laista huolta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta kuin nuorilta, mikä 
huolestuttaa nuorisoneuvostoa suuresti. 

Lisäksi on noussut esiin tarve ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksille. On 
tärkeää, että nuorilla on asuinpaikasta riippumatta helposti saavutettavia, 
turvallisia ja ylläpidettyjä urheilu- ja hengailupaikkoja. Tarve tällaisille 
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tiloille ja alueille on ollut havaittavissa jo pidemmän aikaa ja räjähtänyt 
koronasulun myötä. 

Nuorisoneuvosto pitää surullisena, että monet ulkoilua koskevat aloitteet 
torjutaan vedoten rahapulaan. Kaupungin on kasvatettava panostustaan 
liikuntaan, ulkoiluun ja harrastamiseen. Nyt tehdyt investoinnit tulevat nä-
kymään vähentyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksina, jotka 
muuten lankeaisivat kaupungin maksettaviksi. 

Nuorisoneuvosto on nostanut kärkitavoitteikseen nuorten entistä laajem-
man yhteistyön luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Toi-
vomme, että tällä valtuustokaudella kohtaamme useammin sekä valtuus-
ton että kaupunginhallituksen kokouksissa. 
 
 
 
Nuorisoneuvosto 
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