Espoon nuorisovaltuuston
toimintasuunnitelma 2020
Espoo nuorisovaltuuston vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Hyväksytty
yleiskokouksessa 29.4.2020.
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“Espoon nuorisovaltuusto on vuonna 1997 perustettu nuorten etua ajava toimielin. Espoon
nuorisovaltuusto (tai tuttavallisemmin nuva) on suomen suurin nuorisovaltuusto ja se jatkaa
aktiivista toimintaansa yhä vuonna 2020.
Omasta näkökulmastani toimintasuunnitelma on nuorisovaltuuston tärkein yksittäinen
asiakirja, jonka avulla koko nuorisovaltuustoa ohjataan. On siis korkea aika tehdä linjauksia
siitä, mitä haluamme tehdä vuonna 2020 - ja mahdollisesti pidemmälläkin aikavälillä. Vaikka
toimintasuunnitelma ei ole velvoittava asiakirja, niin se on kasvattanut merkitystään
nuorisovaltuuston toiminnassa viime vuosina ja minulla on suuri luotto nuorisovaltuuston
aikaansaavaan asenteeseen ja yhteistyökykyyn.
Vuosi 2020 alkoi nuorisovaltuuston toiminnan kannalta äärimmäisen hienosti: vuonna 2019
myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa alkoi, ja
puheenjohtajan silmin voin sanoa, että nykyisen kaltaista aktiivisuutta en ole ennen
nuorisovaltuustossa nähnyt.
Vuoden alku on ollut poikkeuksellinen paitsi aktiivisuudestaan mutta myös äärimmäisen
hankalasta toimintaympäristöstä johtuen. Suomen poikkeustila tulee varmasti
hankaloittamaan nuorisovaltuuston toimintaa, mutta toiminta tulee jatkumaan oloista
huolimatta. Tässä asiassa minulla on suuri luotto kaikkiin nuorisovaltuutettuihin. Yhdessä
tästäkin selvitään!
Joka tapauksessa toivotan jokaiselle espoolaiselle nuorelle mukavaa vuotta 2020 ja iloa
ottaa yhteyttä nuvaan kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Espoon nuorisovaltuusto on
täällä sinua varten!”
Lauri Hietanen, puheenjohtaja
Espoossa 27.3.2020

Toimintasuunnitelman perusta
Toimintasuunnitelma on kirjaus nuorisovaltuuston tavoitteista ja toimintatavoista vuodelle 2020. Se
antaa ohjakset nuorisovaltuuston työskentelylle ja auttaa asettamaan katseet eteenpäin tilanteessa,
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jossa seuraava tavoite ei ole selkeästi näkyvissä. Toimintasuunnitelma on erittäin käytännöllinen tapa
selkeyttää etenkin hyvin aktiivisen nuorisovaltuuston toimintaa. Näin ollen vuoden 2020
nuorisovaltuusto haluaa pitää yllä toimintasuunnitelman tekemisen perinnettä.
26.3.2020 pidetyssä yleiskokouksessa kultakin valtuutetulta kerättiin vuoron perään ideoita siitä, mitä
ongelmia Espoon tai nuorisovaltuuston toiminnassa on. Keskustelussa nousseet ajatukset kerättiin
yhteen nettikyselyksi, jossa kaikki nuorisovaltuutetut ovat saaneet äänestää tärkeimpiä asioita omien
käsitystensä puolesta. Tämän lisäksi samanhenkinen kysely on toteutettu suurimmalle osalle Espoon
yläkoulu- ja lukioikäisistä, sillä nuorisovaltuusto kokee suoran demokratian olevan tärkeä
päätöksenteon osa. Nuorisovaltuuston tavoitteet (niistä lisää kohdassa “keskeiset tavoitteet ja
toimenpiteet”) määräytyvät näiden kyselyiden perusteella. Kyselyn tulokset on otettu huomioon myös
työ- ja aluetyöryhmien asettamissa tavoitteissa ja suunnitelmissa.
Nuorisovaltuuston kyselyyn vastasi 37 nuorisovaltuutettua. Seuraavasta diagrammista voi tarkastella
eri aiheiden kannatusta. Pystyakselilla näkyy äänestyksen kohde, ja vaaka-akselilla kannatus
äänestäneiden nuorten määränä.

Oppilaitosten kyselyyn vastasi 856 henkilöä. On tärkeää huomata ero vastausvaihtoehdoissa - nuvan
sisäiseen kehittämiseen liittyviä asioita ei koettu tarpeelliseksi kysyä Espoon nuorilta.
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Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen malli
Espoon nuorisovaltuusto toimii hallinnollisesti sen säännöissä määritetyin keinoin. Vuoden
2020 toimintasuunnitelman toteutuksen keskiössä on työryhmät (Kestävä kehitys, Vapaaaika, Hyvinvointi, Kaupunkivisio, Sivistys, Yhteistyö ja tapahtumat), jotka pääsääntöisesti
vastaavat toimintasuunnitelman sisällön toteuttamisesta.
Puheenjohtajisto koordinoi ja tukee työryhmien työtä toimintasuunnitelman toteuttamisessa.
Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteuttamisesta löytää kohdasta “Keskeiset tavoitteet,
toimenpiteet”, ja työryhmäkohtaisesti kohdasta “Työryhmien omat tavoitteet”.
Loppukädessä toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastuussa on yleiskokous, jolle laaditaan
vuodenvaihteen 2021 tienoilla raportti toimintasuunnitelman toteutumisesta ja ehdotuksista
vuoden 2021 toimintasuunnitelman kehittämiseksi.
Toimintasuunnitelman tavoitteet jaetaan temaattisesti sopivalle työryhmälle, joka vastaa
tavoitteen toteutumisesta. Poikkeuksen tähän muodostaa puheenjohtajiston tavoitteet.
Jokainen puheenjohtaja ottaa itselleen yhden (1) kehittämiskokonaisuuden (kuten viestintä),
jonka edistämisestä hän on vastuussa. Kaikkien tavoitteisiin on suositeltavaa osallistaa nuoria
sekä sidosryhmiä. Työryhmän tavoitteista on luonnollisesti vastuussa työryhmän
puheenjohtaja.
Yllä mainittu malli on kaavioitu myös alla olevaan kuvaan.
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Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet
Nuorisovaltuusto ottaa keskeisiksi tavoitteikseen ensi vuonna viestinnän kehittämisen
(viestintätiimi), linjan yhtenäistämisen muiden vastaavien toimielinten kanssa maanlaajuisesti
(yhteistyö- ja tapahtumat), nuvan vaikutusvallan lisäämisen kaupungin päätöksenteossa,
uusien markkinointituotteiden hankkimisen nuorisovaltuustolle (viestintäsuunnitelma),
oppilaskuntien kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen (yhteistyö- ja tapahtumat) sekä
Vaikuttamon järjestämisen Metro Areenalla. Näiden lisäksi erityistä huomiota
nuorisovaltuusto tulee kiinnittämään kouluruoan kehittämiseen (sivistys), hengailupaikkojen
lisäämiseen (vapaa-aika), tasa-arvon edistämiseen (hyvinvointi), kestävän kehityksen
edistämiseen (kestävä kehitys), koulujen sisäilmaongelmien korjaamiseen (sivistys), julkisen
liikenteen lisäämiseen (kaupunkivisio), mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen
(hyvinvointi), urheiluharrastusten ja liikuntapaikkojen lisäämiseen (vapaa-aika),
kesätyöseteleiden määrän lisäämiseen (vapaa-aika) sekä ilmaisen ehkäisyn tarjoamiseen
(hyvinvointi). Nuorisovaltuusto tiedostaa kaupungin heikkenevän taloustilanteen ja kannattaa
vastuullista taloudenhoitoa, mutta painottaa ettei nuorilta leikkaaminen ole paras vaihtoehto.

Puheenjohtajakohtaiset tavoitekokonaisuudet
Puheenjohtaja - Nuorisovaltuuston vaikuttavuuden lisääminen
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Puheenjohtajan tavoitekokonaisuutena on kehittää Espoon nuorisovaltuuston
toiminnan vaikuttavuutta. Tämä on monialainen tavoite, jonka keskiössä on:
- Tietoisuus nuorisovaltuustosta niin kaupungin organisaatiossa kuin nuorten
keskuudessa
- Aktiivisuus nuorisovaltuustossa
- Nykyisten vaikutuskanavien tehostaminen ja uusien etsiminen
- Nuorten osallisuus nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksenteossa.
Toimintakeinot joilla nuorisovaltuuston vaikuttavuutta voidaan lisätä lähtee liikkeelle
tietoisuudesta. Tavoitteen toteuttaminen on näin ollen kaksivaiheinen.
Vaiheessa yksi keskitytään kaupungin toimijoiden kanssa käytävään keskusteluun.
Tavoitteena keskustelulla on miettiä yhdessä nuorisovaltuuston ja kaupungin
yhteistyön tulevaisuutta sekä pohtia sitä, missä lokaatioissa nuorisovaltuuston
mielipiteillä tai edustuksella olisi yhä tarvetta. Keskustelun kärjessä on erityisesti
nuorisovaltuuston kuuleminen lausuntokulttuurin avulla, mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa asioiden suunnittelua. Samalla tarkoituksena on tuoda nuorisovaltuustoa
esille kaupungin toimijoille ja parantaa tätä kautta nuorisovaltuuston näkyvyyttä.
Näkyvyyden seurauksena voidaan aloittaa toteuttamaan vaihetta kaksi. Siinä on
tarkoituksena edistää vaiheessa yksi esiin nousseita ideoita nuorisovaltuuston
vaikuttavuuden lisäämisestä. Toimintaympäristön tilanteen pohjalta edetään
mahdollisimman pitkälle kohti ideoiden toimeenpanoa.
Vuoden 2020 aikana keskitytään toteuttamaan kohtaa yksi ja aloitetaan
toimintaympäristön tilanteen mukaan myös toteuttamaan kohtaa 2.
Eritellyt tavoitteet.
Vaihe yksi:
- Käydään keskustelua asiasta yleiskokouksessa.
- Käydään keskustelua kaupunginjohtajan kanssa.
- Käydään keskustelua toimialajohtajien kanssa.
- Käydään keskustelua valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa.
- Käydään keskustelua nuorisopalveluiden johdon kanssa.
- Käydään keskustelua sivistystoimen johdon kanssa.
- Tehdään kysely kaupungin luottamushenkilöille ja johtaville
virkamiehille siitä, missä ja miten nuorisovaltuuston toivotaan
vaikuttavan,
- Selvitetään miten tehokkaasti nuorisovaltuusto käyttää nykyisiä
vaikutuskanaviaan,
Vaihe kaksi:
- Aloiteoikeus valtuustoon.
- Tutkitaan mahdollisuutta muodostaa Espoon oppilaskuntien hallitusten
pyöreä pöytä, Espoon oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakuntien
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hallitusten yhteinen kokoontuminen, jota Espoon nuorisovaltuusto
koordinoi.
Jokainen työryhmä tekee vähintään yhden aloitteen tai kannanoton.
Vastuu tästä on työryhmällä.
Tehostetaan olemassa olevia vaikutuskanavia.
Tutkitaan ja toteutetaan vaiheessa yksi löydettyjä vaikuttamiskeinoja.

1.varapuheenjohtaja - viihtyvyys nuorisovaltuustossa ja sisäinen kehittäminen
Nuorisovaltuuston viihtyvyys tulee olemaan tärkeä tavoite myös kuluvan vuoden
2020 aikana. Viihtyvyys on keskeinen osa toimivaa ympäristöä, ja kun se on
kunnossa, niin nuorisovaltuutetut ovat aktiivisempia ja tekevät positiivisella asenteella
töitä espoolaisten nuorten hyväksi. Nuorisovaltuusto tulee edistämään sisäistä
viihtyvyyttä yhdessä järjestettävillä rennoilla tapahtumilla, kuten esimerkiksi
kaavaillut saunailta ja pikkujoulut. Muita osia toimivaan viihtyvyyteen tulevat
olemaan kannustava ilmapiiri, jossa ajatuksia voi heittää vapaasti sekä ympäristö,
jossa on mukava olla osana.
Nuorisovaltuusto tulee kehittämään sääntöjään parempaan suuntaan, jossa pykäliä
tarkennetaan, jottei synny turhia väärinkäsityksiä ja tulkinnallisia erimielisyyksiä.
Nuorisovaltuusto tavoittelee sääntöremontilla parempia toimintamenettelyitä
ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja väärinymmärrysten ehkäisemiseksi.
2. varapuheenjohtaja - viestintä
Toinen varapuheenjohtaja vastaa vuonna 2020 nuorisovaltuuston viestinnän
parantamisesta. Aihekokonaisuus on ollut edellisissä nuorisovaltuustoissa suuri
ongelma, jota vuoden 2020 nuorisovaltuusto lähtee kehittämään määrätietoisesti ja
tehokkaasti. Selvin merkki viestinnän parantamisen tärkeydestä löytyy
nuorisovaltuuston 29.1.2020 hyväksymistä säännöistä. Yhdeksännessä kohdassa
(tiedotus) nuorisovaltuusto on sitoutunut laatimaan viestintäsuunnitelman.
Suunnitelma on laadittu viestintävastaavien, kaksikielisyysvastaavien ja
puheenjohtajien toimesta. Viestintää kehitetään em. suunnitelman mukaisesti.
Viestintäsuunnitelma:
https://docs.google.com/document/d/11nmV7yI1E23W0WBQF5vJuUCkUBTuWAq
NBv8WhcOFxFo/edit?usp=sharing
Työryhmäkohtaiset tavoitteet
Vapaa-aika -työryhmä
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Vuonna työryhmän 2020 tavoitteet ovat nuorisotilojen toiminnan parantaminen ja
monimuotoistaminen: lisätään vapaa-aika työryhmän aktiivisuutta kannanotoilla ja
olemalla yhteydessä Espoon päättäjiin.
Nuorille tapahtuman järjestäminen: tapahtuman pitäminen jonka nuoret näkevät
mielekkäiksi ja jonka sisältö perustuu nuorten tahtoon (Harrastamo).
Työryhmä ajaa avoimia liikuntapaikkoja, ulkotiloja ja kesäseteleiden parantamista.
Organisaatioihin voi ottaa yhteyttä heidän toimialojen kautta yhteyttä, mm. Espoon
musiikkiopisto ja Liikkuva Espoo: kannanotto halukkuudesta tehdä
molemminpuolista yhteistyötä Espoon nuorisojärjestöjen kanssa.
Nuorille työpaikkoja ja -mahdollisuuksia: nuorisovaltuusto kannattaa
kesätyösetelimallin laajentamista koskemaan myös tarjottavaa työtä muinakin
ajankohtina. Nämä "työsetelit" kohdistettaisiin toisen asteen opiskelijoille, jotta he
saisivat arvokasta työkokemusta ja yritysten olisi helpompi ottaa nuoria töihin.
Tehdään yhteistyötä vapaa-ajan organisaatioiden kanssa; haluamme erityisesti ottaa
nuoria koskeviin päätöksiin ja näiden toteutukseen mukaan myös nuorisovaltuuston
ulkopuolella olevia henkilöitä: kannanotto halukkuudesta tehdä molemminpuolista
yhteistyötä Espoon nuorisojärjestöjen kanssa.

Kaupunkivisio-työryhmä
Espoon nuorisovaltuuston kaupunkivisio-työryhmän edustajina toimivat kaikki
teknisten lautakuntien edustajat (rakennus-, tekninen-, ympäristö- ja
kaupunkisuunnittelulautakunta.)
Kaupunkivisio-työryhmän toimintasuunnitelmaan vuodelle 2020 kuuluu ennen
kaikkea taloudellisesti järkevän ja kestävän kaupunkirakentamisen kehittäminen
Espoossa. Kaupunkivisiotyöryhmä kannustaa myös kaupunkirakentamisen lisäksi
taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen Espoossa.
Kaupunkivisiolle ehdottoman tärkeää on se, että nuorisotiloja rakennettaisiin
tulevaisuudessa asukkaiden toiveesta ennen kaikkea asutuskeskuksien keskuuteen tai
läheisyyteen. Tähän prosessiin halutaan ottaa ennen kaikkea alueen nuoria mukaan.
Tämä lisäisi myös heidän vaikutusmahdollisuuksia ympäristönsä
kaupunkisuunnitteluun.
Lisäksi työryhmä sitoutuu kirjoittamaan vähintään 2. lausuntoa kaupungin
kaavaluonnoksiin liittyen.
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Sivistystyöryhmä
Espoon nuorisovaltuuston Sivistystyöryhmä ajaa nuorten sivistykseen liittyviä asioita.
Näistä asioista keskeisimmät ovat koulunkäynti, opetus ja niiden kehittäminen.
Toimintasuunnitelmassaan sivistystyöryhmällä on vuodelle 2020 monia tavoitteita,
jotka on priorisoitu seuraavassa järjestyksessä:
Sivistystyöryhmän ensimmäisenä tavoitteena on oppilaskuntien hallitusten
kehittäminen lisäämällä näiden toimivuutta mm. vierailemalla hallitusten luona ja
harjoittamalla yhteistyötä näiden kanssa. Sivistystyöryhmä pyrkii tekemään
yhteistyötä asianomaisten virkamiesten kanssa oppilaskuntien vallan lisäämiseksi.
Työryhmä aikoo myös tehdä yhteistyötä aluetyöryhmien sekä koulukohtaisten
oppilaskuntien hallitusten kanssa esimerkiksi kutsumalla edustajia omiin
kokouksiinsa.
Toinen sivistystyöryhmän tavoite on ulkomaisten leirikoulujen järjestämisen
helpottaminen oppilaille. Sivistystyöryhmä kokee asian tärkeäksi, sillä se lisää
oppilaiden innostusta koulunkäyntiä kohtaan ja opettaa uusia asioita ulkomaisista
kulttuureista. Tätä tavoitetta toteutetaan luomalla toimintaohje kaikille ulkomaille
haluaville luokille yhteistyössä Espoon asianomaisten virkamiesten kanssa.
Toimintaohjeen ajatuksena on antaa raamit suunnitelmalle, joka hyvin kirjoitettuna
mahdollistaa leirikoulun järjestämisen.
Kolmas sivistystyöryhmän tavoite on kouluruoan maittavuuden parantaminen.
Sivistystyöryhmä aikoo ottaa yhteyttä Espoo Catering Oy:hyn ja keskustella asiasta.
Mikäli yhteistyö onnistuu, tavoite toteutetaan luomalla kysely, jonka avulla oppilaat
saavat karsia pois epämiellyttävimmät ruoat eri ruokakategorioista (liha-, kana-,
kasvis-, kala- ja keittoruoat). Mikäli yhteistyö ei onnistu, sivistystyöryhmä pohtii
vaihtoehtoisia toteutusmenetelmiä.
Neljäs sivistystyöryhmän tavoite on pyrkiä yhtenäistää koulujen arviointikriteerejä
keskustelemalla ja tekemällä yhteistyötä asianomaisten virkamiesten kanssa.
Sivistystyöryhmä tutkii mahdollisuuksia vaikuttaa koulujen yrittäjyysopetukseen.
Näiden tavoitteiden lisäksi sivistystyöryhmä aikoo tehdä yhteistyötä Espoon
nuorisovaltuuston hyvinvointityöryhmän kanssa koskien oppilaiden mielenterveyttä ja
seksuaali- ja sukupuolivähemmistökasvatusta.
Sivistystyöryhmä kirjoittaa lausuntoja tarpeen mukaan.
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Hyvinvointityöryhmä
Espoon nuorisovaltuuston Hyvinvointityöryhmä käsittelee laajasti nuorten
hyvinvointia koskevia asioita. Työryhmä on asettanut vuodelle 2020 tärkeitä
kehittämiskohteita ja uusia ideoita, joita ryhmä lähtee työstämään.
Yksi työryhmän päätavoitteista on mielenterveyspalveluiden (jatkossa MT-palvelut)
kehittäminen muun muassa lisäämällä kouluterveydenhuollon saatavuutta kouluissa.
Edistämme MT-palveluita suuntaan, jossa apua saa helposti ja matalalla kynnyksellä.
Tällä haluamme mahdollistaa nuorten terveyden kohentamisen ja ripeän
ennaltaehkäisyn. Työryhmä tavoittelee tilannetta, jossa nuoret saavat apua silloin kuin
tarvitsevat.
Työryhmä lähtee työstämään mielenterveyspalveluita seuraavin keinoin:
1) Aloite uusien psykologien ja kuraattorien palkkaamisesta
2) Nupolin työntekijöiden lisääminen, koulun ja Nupolin välinen yhteistyö
3) Nupolin näkyvyyden kasvattaminen kouluissa esimerkiksi kouluvierailujen tai
koulupsykologien ja opettajien tiedottamisen avulla
4) Tietoisuuden lisääminen Nupolista ja palveluiden normalisointi esimerkiksi
opettajien kautta. Opettajat voisivat esimerkiksi välittää tietoa Nupolin toiminnasta
muun muassa luokanvalvoja- ja ryhmänohjaus -tunneilla.
5) Nuoria lähestytään sosiaalisen median kautta mielenterveyspalveluihin liittyen,
jotta mahdollisimman moni nuori saa tietoa mielenterveyspalveluista.
Näiden keinojen avulla, työryhmä pyrkii tekemään MT-palveluista helppokäyttöisiä
nuorille.
Toinen kehityskohteemme on nuorten arkipäiväinen hyvinvointi.
Hyvinvointityöryhmä kokee, että nuorten hyvinvointiin kouluissa on panostettava
entistä enemmän oppilaiden terveyden edistämiseksi. Työryhmä haluaa muun muassa
toteuttaa hyvinvointiin koskevia teemapäiviä, joissa oppilaille kerrotaan yleisestä
hyvinvoinnista, kuten syömisestä, stressistä ja päihteistä. Teemapäiviä pidettäisiin
yläkoululaisille ja lukiolaisille. Työryhmä ottaa kantaa luokkakokojen suuruuteen.
Hyvinvointityöryhmä aikoo tehdä yhteistyötä Sivistystyöryhmän kanssa
kouluhyvinvointiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi liittyen terveellisen välipalan
tarjoamiseen kouluissa. Ilmainen ehkäisy on myös asia, jonka työryhmä ottaa
käsittelyyn.
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Työryhmä haluaa tehostaa myös nuorten fyysiseen hyvinvointiin koskevia asioita.
Tavoite toteutetaan esimerkiksi ison urheilutapahtuman kautta, johon kutsuttaisiin eri
urheiluseuroja. Tapahtuma mahdollistaisi sen, että nuorilla olisi mahdollisuus tutustua
eri harrastuksiin ja pääsisivät kokeilemaan eri lajeja ilmaiseksi.
Vuoden 2020 alussa edellisen kauden nuorisovaltuuston pitämä päihdeseminaari
aiotaan pitää myös uuden Hyvinvointityöryhmän kanssa. Sen sijaan, että tapahtuma
pidetään Espoon päätöksentekijöille, halutaan toteuttaa se yläkoululaisille.

Yhteistyö ja tapahtumat -työryhmä
Yhteistyö- ja tapahtumatyöryhmä on aloittanut toimintansa vasta muutama kuukausi
sitten, mutta meillä on tavoitteita loppuvuodeksi. Ensimmäisenä tavoitteenamme on
yhteistyön edistäminen muiden nuorisovaltuustojen kanssa, joihin lukeutuu
kärkipäässä pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustot.
Työryhmän tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä Espoon
ystävyyskaupunkien kanssa. Samoin myös muun muassa poliittisten
nuorisojärjestöjen ja koulujen kanssa yhteistyötä edistetään.
Työryhmä tutkii mahdollisuutta löytää Espoon nuorisovaltuustolle “ystävyysnuva”.
Tämä toteutetaan yhteistyössä hallituksen kanssa.
Yhteistyö- ja tapahtumatyöryhmä pyrkii ottamaan työn alleen myös nuorisovaltuuston
sääntöjen selventämisen ja parantamisen.
Työryhmä tutkii yhdessä puheenjohtajan kanssa mahdollisuutta muodostaa Espoon
oppilaskuntien hallitusten pyöreä pöytä, Espoon oppilaitosten oppilas- ja
opiskelijakuntien hallitusten yhteinen kokoontuminen, jota Espoon nuorisovaltuusto
koordinoi.

Kestävä kehitys -työryhmä
Espoon nuorisovaltuuston kestävän kehityksen työryhmän piiriin kuuluu asiat, jotka
liittyvät kaupungin kestävään ja pitkän tähtäimen politiikkaan, kestävään kehitykseen
nuorten elämässä ja tulevaisuuden suunnitteluun.
Ryhmälle kuuluvat edustuslokaatiot ovat esimerkiksi ympäristölautakuntaan, Reilun
kaupan kannatustyöryhmä ja kestävä Espoo -ohjausryhmään.
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Ryhmän vaikuttaminen pohjautuu muun muassa seuraaviin toimintatapoihin:
aloitteiden kirjoittamiseen, edustukseen kaupungin päättävissä elimissä ja
vuorovaikutuksen luomiseen nuorten ja kaupungin päättäjien välillä. Toiminta tulee
tapahtumaan osittain muiden nuorisovaltuuston työryhmien kanssa, varsinkin jos
kyseessä on laaja-alainen ja monipuolinen asia.
Työryhmän tavoitteet jakautuvat karkeasti kahteen kategoriaan: toiminnalliset ja
aiheelliset. Toiminnalliset tavoitteet koostuvat päämääristä, jotka ohjaavat toiminnan
toteuttamista käytännössä, ja sitä millaisilla toimenpiteillä voidaan aiheelliset
tavoitteet toteuttaa. Aiheelliset tavoitteet ovat tiettyyn osa-alueeseen tai palveluun
kohdistuvat päämäärät, jotka tähtäävät muokkaamaan kaupungin toimintaa
kestävämmäksi ja paremmaksi nuorille.
Alla kestävän kehityksen työryhmän tavoitteet vuodelle 2020
1. Kokoukset ja toiminta
Työryhmä pyrkii kokoustamaan vähintään kerran kuukaudessa. Tavoitteena on
myös ylläpitää tärkeää työtä ja aktiivisuutta läpi kauden. Tavoitteena on, että
kaikki olisivat toiminnassa mukana aktiivisina, ja työt jakautuisivat tasaarvoisesti.
2. Aloitteet ja muut vaikuttamisen keinot
Ryhmä kirjoittaa vuonna 2020 ainakin kaksi aloitetta, jotka tuodaan
nuorisovaltuuston yleiskokoukseen. Vaikuttamistyöhön tulee kuitenkin
kuulumaan monipuolisesti toimia, kuten tapahtumien järjestelyä ja
yhteistyösuhteiden luomista, ettei valta pohjautuisi ainoastaan aloiteoikeuteen.
3. Tapahtuman järjestäminen
Työryhmä järjestää vähintään yhden kestävään kehitykseen liittyvän
tapahtuman, jossa kootaan kouluikäisiä nuoria sekä kestävän kehityksen
parissa työskenteleviä aikuisia tilaisuuteen, jossa on tarkoituksena välittää
oppilaille kestävän kehityksen merkitystä ja esitellä sen osa-alueita.
Tapahtuman tavoitteena on saada nuoret innostumaan kestävästä kehityksestä
ja tiedottaa sen merkityksestä.

4. Yhteistyö
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Työryhmä pyrkii ylläpitämään tiivistä yhteistyötä muiden nuorisovaltuuston
elimien kanssa, kuten myös ulkopuolisten järjestöjen ja ryhmien kanssa.
Ryhmä haluaa luoda yhteistoimintaa myös esimerkiksi Espoon oppilaitosten
kestävän kehityksen ryhmien, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin
päättäjäryhmien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Greenpeace, Nuorten agenda
2030 ja poliittiset nuorisojärjestöt.
Ryhmä tavoittelee myös yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa, esimerkiksi
keskustelutilaisuuksien tai muiden tapahtumien muodossa. Jäsenet kokevat,
että yliopiston ekologiset innovaatiot ja projektit olisivat hyviä lähtökohtia
yhteiselle työlle ja oppimiskokemuksille.
5. Kestävä kehitys nuorten arjessa
Kaudella 2020 kestävän kehityksen työryhmä haluaa lisätä ekologisuuden ja
kulutuksen merkitystä sekä painottaa näiden aiheiden läsnäoloa Espoon
nuorten arjessa. Tämä näkyisi esimerkiksi kestävän kehityksen kurssin
luomisessa paikalliseen opetukseen ja kaupungin panostukseen
ilmastokasvatukseen kouluissa ja niiden ulkopuolella.
6. Kouluruuan toteuttaminen kestävästi
Työryhmä tukee Saara Hyrkön ja 25 muun kaupunginvaltuutetun
valtuustoaloitetta joka vaatii liha- ja maitotuotteiden käytön puolittamista
Espoon kouluissa, hoivakodeissa ja muissa julkisten palveluiden
joukkoruokailussa. Työryhmä uskoo, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi
pitäisi siirtyä kasvispainoitteisempaan ruokavalioon ja vähentää liha- ja
maitotuotteista aiheutuvia päästöjä. Kasvisruuan lisääminen vähentäisi kuluja
ja tukisi koulujen ilmastokasvatusta. Ryhmä pitää kuitenkin tärkeänä, että
asiakkaat saavat kuitenkin monipuolisen ja ravinnollisen aterian päivittäin ja
että ruuan laadusta ei tingitä kun hankintoja tehdään.
7. Muut aihetavoitteet
- Seksuaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen
- Julkisen liikenteen sujuvoittaminen koskien nuoria
- Kaupungin taloudenhoidossa vastuullisuuden lisääminen
- Reilun kaupan painotus kaupungin hankinnoissa
- Julkisten paikkojen siisteyden ja huollon ylläpitäminen
- Espoon nuorten äänen korostus Voluntary Local Review (VLR)raportissa joka selostaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista
Espoossa YK:n järjestöissä
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Näiden tavoitteiden toteuttaminen nojaa ryhmän kokouksissa tehtäviin päätöksiin ja
suunnitelmiin. Toimenpiteitä aihetavoitteiden saavuttamiseksi luodaan yhteisellä
keskustelulla niin, että työt jakautuvat tasa-arvoisesti.

Mittarit
Nuorisovaltuusto tulee tekemään parhaansa, jotta mahdollisimman moni
toimintasuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista tulisi toteutumaan. Pyrimme mahdollisimman
monen tavoitteen toteuttamiseen. Mitä enemmän saamme tavoitteitamme läpi, niin sitä
vahvemmin pystymme ajamaan nuorten asiaa ja ideoita.

Katse tulevaan - Nuvavuosi 2021
Visio:
Vuoden 2021 alussa uudet nuorisovaltuutetut ovat kartuttaneet vuoden kokemuksen
valtuuston toiminnasta. Näin ollen koko nuorisovaltuusto on vuonna 2021 harjaantunut
jatkamaan tehokasta toimintaa. Ennakkoehtona antoisalle vaikuttamiselle on sinnikäs
nuorisovaltuusto, jonka jäsenet osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja sen jatkuvaan
kehittämiseen. Vuoden 2020 kevään tilanne on nuorisovaltuutettujen innon kannalta
äärimmäisen hyvä, ja on äärimmäisen tärkeää, että aktiivista ja aikaansaavaa ilmapiiriä
vaalitaan koko tämänhetkisen nuorisovaltuuston toiminnan ajan.
Vuoden 2021 alussa nuorisovaltuusto kirjoittaa uuden toimintasuunnitelman seuraavalle
vuodelle ajankohtaisen tilanteen mukaisesti. Osa tämän nykyhetken teemoista kantavat
varmasti myös vuodelle 2021, mutta näiden lisäksi on lähes varmaa, että nuorisovaltuusto
tulee löytämään lisättäviä kehityskohteita. Jatkuvia kehityksen kohteita vuonna 2021 ovat
ainakin aktiivinen ja vaikuttava viestintä, nuorisovaltuuston vaikutusvallan lisääminen ja sen
tehokas käyttö sekä nuorisovaltuuston sisäinen viihtyvyys. Työn tehokkuuden ja
viihtyvyyden kehittämiseksi nuorisovaltuusto pyrkii varmistamaan työ- ja edustustehtävien
tasaisen jakautumisen vuonna 2021. Jos kaikilla on mielekästä työtä tehtävänä, työn
tehokkuus on parempi kuin jos työt kasaantuvat pienelle osalle nuorisovaltuustoa.
Vuoden 2021 syksyllä on aika järjestää vaalit seuraavaa nuorisovaltuustoa varten.
Nuorisovaltuusto ottaa luonnollisesti tavoitteekseen järjestää onnistuneet vaalit yhteistyössä
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muiden pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen kanssa ja pyrkii nostamaan
äänestysprosenttia vuoden 2019 vaaleista.
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