Palvelun käyttöastetta kuvaava seloste (kuvaa loppuvuoden 2018 tilannetta)
Huittisten kaupunki / Nuorisovaltuusto
Yhteyshenkilö: Nuorisoasiainhoitaja Reija Kankilampi, puh. 044-5604 333, reija.kankilampi@huittinen.fi
Perustiedot
Huittisten nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 2001. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia Huittisissa sekä tuoda nuorten mielipide esille kunnalliseen päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston kautta kehitetään paikkakunnan nuorten elinoloja ja nuorisotyötä sekä aktivoidaan nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Nuorisovaltuuston edustajat nimetään sivistys-, nuoriso- ja liikunta-, perusturva-, rakennus- ja ympäristö- (ei enää vuonna 2019) sekä tekniseen lautakuntaan. Nuorisovaltuusto toimii myös keskustelun herättäjänä nuorisoa koskevissa asioissa
ja järjestää nuorille toimintaa.
Nuorisovaltuuston toimikausi kestää yhden kalenterivuoden. Nuorisovaltuustossa on 11 jäsentä ja 11
varajäsentä, jotka kaikki kutsutaan kokoukseen. Kokoukset pidetään tarvittaessa, n. 10 kertaa vuodessa.
Esittelijänä toimii nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajana ja sihteerinä sekä käytännön toiminnan koordinoijana nuorisoasiainhoitaja. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa on yhteiskokous kaupunginhallituksen kanssa.

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vuosittain loka-marraskuussa järjestettävillä vaaleilla. Ehdokkaaksi
voi asettua huittislainen 12–17-vuotias nuori (mutta ei vielä alakoulussa opiskeleva nuori). Valtuustoon
valitaan yläkoulusta kuusi jäsentä (kaksi jäsentä/ikäluokka) ja kuusi varajäsentä, lukiosta kolme jäsentä
ja kolme varajäsentä sekä ammatillisista oppilaitoksista ja oppilaitoksen ulkopuolisista nuorista kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Nuorisovaltuusto toimii talousarvioon varattavan määrärahan turvin, joka vuonna 2018 oli 11 500 euroa
(vuonna 2019 13 000 euroa). Määrärahasta maksetaan mm. kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä nuorisovaltuuston suunnittelema ja järjestämä toiminta.
Nuorisovaltuusto laatii vuosittain itselleen talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman sekä tekee
raportin toiminnan toteutumisesta.

Käyttöasteseloste
Nuorisovaltuusto 2018 toimi erittäin aktiivisesti. Läsnäolo kokouksissa oli yli 100 % (myös varajäsenet
saavat aina osallistua kokouksiin) ja lautakunnan kokouksissa 80–100 %. Nuorisovaltuutetut järjestivät
innokkaasti myös erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Kokousaktiivisuus voi osaltaan johtua merkittävästä
kokouspalkkiosta (55 euroa / kokous) mutta toisaalta huomattavissa on ollut vahvaa sitoutumista kaikkeen toimintaan korotetun kokouspalkkion myötä. Poikkeuksen teki nuorisovaltuuston kaksi varajäsentä, jotka eivät käyneet kertaakaan kokouksissa eivätkä osallistuneet tapahtumien järjestämiseen.
Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 1.1.2019. Nuorisovaltuustoon tulee mukaan 9 uutta jäsentä
ja 10 vanhaa jatkaa (luvuissa on mukana myös varajäsenet).
Nuorisovaltuuston toiminnan pyörittäminen vie nuorisoasiainhoitajalta yhä enemmän resursseja (=työaikaa). Jäsenet ovat erittäin aktiivisia ja sitoutuneita, samoin kaupungin muut hallintokunnat, yhdistykset, ym. ovat (vihdoinkin) heränneet nuorisovaltuuston olemassaoloon ja ajoittain tulee yhteistyöpyyntöjä.
Nuorisoasiainhoitajan tehtäviin kuuluu nuorisovaltuuston sihteerin tehtävät (esityslistan ja pöytäkirjojen
teko, kokousasioihin perehtyminen ja mahdolliset selvitykset), tilavaraukset, tarjoilut, ym. kokousvalmistelut, yhteydenpito nuorisovaltuustolaisiin mm. WhatsApp -ryhmän avulla, yhteistyö eri hallintokuntien,
hallituksen, ym. yhteistyökumppaneiden kanssa, tiedottaminen ja yhteyshenkilönä oleminen nuorisovaltuustoasioissa, tapahtumien koordinointi ja valmistelu (mainokset, markkinointi, tilavaraukset, tarvikkeiden hankinta, yhteyshenkilö, viranomaisiin liittyvät asiat, tapahtumapaikalla ensimmäisenä ja viimeisenä, työnjakaja, jne.), työryhmien toiminnasta vastaaminen, verkostoituminen ja kouluttautuminen.
Tällä hetkellä nuorisovaltuustoon liittyviä tehtäviä tehdään muun työn ohessa. Nuorisoasiainhoitajan
rajalliset resurssit ovat esteenä nuorisovaltuuston kehittymiselle ja vielä aktiivisemmalle toiminnalle.
Tällä hetkellä nuorisoasiainhoitajalla on käytettävissä nuorisovaltuustotoiminnalle aikaa vaihteleva
määrä riippuen muista työtehtävistä. Esimerkiksi loppukeväästä, kun nuorisopalveluissa eletään vuoden
kiireisintä aikaa, nuorisovaltuustotoiminnasta tehdään vain pakolliset asiat eikä silloin järjestetä tapahtumia lainkaan. Toisaalta tammi-helmikuussa on rauhallisempaa ja aikaa on käytettävissä enemmän. Tosin silloin nuorisovaltuustotoiminta on vasta aktivoitumassa, joten siinä vaiheessa ei vielä järjestetä tapahtumia, tms. toimintaa. Ihannetilanne olisi, että nuorisoasiainhoitajalla on jyvitetty työaika nuorisovaltuustotoiminnalle. Sopiva määrä voisi olla n. puolet työajasta, jolloin jäisi todella aikaa paneutua nuorisovaltuustotoimintaan ja tapahtumia ja muuta toimintaa voisi järjestää enemmän.
Nuorisovaltuustotoimintaan hakeutumiselle vaikuttavat monet seikat: Huittisissa nuorisovaltuustotoiminta perustuu kerran kuukaudessa pidettävien kokousten lisäksi tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Tekemisen meininki voi olla yksi syy siihen, miksi Huittisissa nuorisovaltuustotoiminta on suosittua
ja johon hakeudutaan mielellään mukaan.
Nuorisovaltuustossa on ollut monia vuosia hyvä ilmapiiri. Nuorisovaltuustotoiminta on hauskaa, jokainen saa olla siellä oma itsensä ja nuori pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan. Lisäksi tapahtumien ja
toiminnan järjestäminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hitsaa porukkaa tiukemmin yhteen.
Kokemuksen mukaan nuoret eivät kuitenkaan hakeudu nuorisovaltuustotoimintaan mukaan pelkän hyvän kokouspalkkion takia vaan taustalla vaikuttaa muut asiat. Rahallinen etu on kuitenkin mukava lisä
toiminnan osallistumiseen. Se myös tuo nuorisovaltuustolaisille tunteen, että heitä arvostetaan ja ovat
samalla tasolla vammais- ja vanhusneuvoston kanssa.
Nuorisovaltuustotoimintaan hakeutumisessa on myös esteitä: Ovatko kaikki nuoret tietoisia nuorisovaltuustotoiminnasta? Kokevatko jotkut nuoret sosiaalista painetta siitä, etteivät voi hakeutua ehdokkaaksi? Kaveripiiri voi suhtautua kielteisesti nuorisovaltuustotoimintaan, jolloin se tulee nuorelle esteeksi ilmoittautua ehdokkaaksi. Tai kotona vanhemmat voivat pitää nuorisovaltuustotoimintaa "turhana harrastuksena".

Nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostunut nuori voi taas olla ns. epäsuosittu nuori koulussa, jolloin hän
ei saa ääniä. "Koulun kingi" voi taas vitsillä asettua ehdokkaaksi ja saada paljonkin ääniä.
Onko haja-asutusalueella asuminen este ehdokkaaksi asettumiselle? Kokoukset pidetään keskustassa
kaupungintalolla, joten nuori on riippuvainen mm. vanhempien kuljettamisinnokkuudesta, kun julkista
liikennettä ei käytännössä ole.
Toisaalta työryhmiin ja tapahtumiin pääsee myös sellaiset nuoret mukaan, jotka eivät ole nuorisovaltuustossa. Mutta tällaisiin ryhmiin tulevat mukaan lähinnä jo nuorisovaltuustossa olevien nuorten kaverit. Miten toimintaa saadaan muutettua vielä avoimemmaksi ja esteettömäksi siten, että mukaan saadaan myös niitä nuoria, jotka ovat kiinnostuneita nuorisovaltuustotoiminnasta mutta heitä ei ole valittu
nuorisovaltuustoon?
Yksi mielenkiintoinen ilmiö on ehdokkaiden määrä nuorisovaltuustovaaleissa. Yläkoulun 7.-9.-luokkalaiset asettuvat innokkaasti ehdokkaaksi, joskin trendi on luokka-asteittain laskeva. Esimerkiksi vuonna
2018 ehdolle asettui 7.-luokalta 22 nuorta, 8.-luokalta 18 nuorta ja 9.-luokalta 13 nuorta. Varsinainen
romahdus tapahtuu lukiolaisten ja ammattikoululaisten / oppilaitosten ulkopuolisten nuorten osalta:
lukiosta ehdokkaita oli neljä ja ammattikoulusta kolme. Sama ilmiö on toistunut vuodesta toiseen. Yläkoulusta päässeet nuoret eivät siis enää asetu ehdokkaaksi nuorisovaltuustoon, elleivät he ole olleet toiminnassa mukana yläkoulun aikana.
Syitä tähän voi olla monia: Nuorisovaltuustotoiminnan markkinointi on yläkoulussa tehokasta (kaikki
luokat kierretään läpi ja nuorisovaltuustolaiset kertovat toiminnasta), 2. asteen oppilaitoksissa huomattavasti laimeampaa. Jos yläkoulussa ei ole päässyt nuorisovaltuustoon tai ei ole edes asettunut ehdokkaaksi, niin sen jälkeen innostuksen herättäminen nuorisovaltuustotoimintaan on vaikeaa.

