


Muistakaa kuunnella lapsia ja nuoria!

Jyväskylän LastenParlamentin Suuristunnossa lapsia pyydettiin lähettämään terveisiä kunnanvaltuutuille. 
Lapset kirjoittivat omat terveisensä Padlet-alustalle.  

Kertokaa ja informoikaa lapsia 

vaikutusmahdollisuuksista 

enemmän! Kaikki ei välttämättä 

tiedä miten kertoa mielipiteensä.

Nuorten ääni on tärkeä –video 

Jutelkaa 
kokouksissa lasten 

oikeuksista <3 

Muistakaa 
kuunnella myös 

kaikista heikoimpia

https://www.youtube.com/watch?v=uxQEf8nWjKM


Kunnan velvollisuus on mahdollistaa lasten ja 
nuorten vaikuttaminen

Mikään mainituista tavoista ei ole hyvä tai emme halua vaikuttaa
kunnan asioihin

Osallistumalla nuorille järjestettävään kuulemistilaisuuteen

Tapaamalla päättäjiä ja kunnan työntekijöitä

Osallistavan budjetoinnin kautta

Äänestämällä some-kanavien kautta

Nuorisovaltuuston kautta

Mieluisin tapa vaikuttaa omassa kunnassa

Nuorten mielipiteet on kerätty yläkoululaisilta Kuntavaalit 2021 –pelin kautta, jota pelattiin ympäri Suomen keväällä 2021. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a410-2015


Nuorten ajatuksia, miten kunnan päättäjät suhtautuvat 
nuorten vaikuttamiseen. 

Tilanteet menee aina kutakuinkin näin. 
Mutta haluaisimme tehdä asiaan muutosta.

Nuoret lähettivät meemit Kuntavaalit 2021 –pelin kautta.



Nuorten toiveet; Mihin kunnan tulisi panostaa enemmän?
Nuorten toiveet kerättiin yläkoululaisilta Kuntavaalit 2021 –pelin kautta, jota pelattiin ympäri Suomen keväällä 2021. 

Peruskoulu Puistot ja
viihtyisyys

Julkinen liikenne Nuorisopalvelut Toisen asteen
koulutus

Liikuntapalvelut Kulttuuripalvelut

Vastauksien perusteella nuoret 
haluaisivat panostaa enemmän 
peruskouluun, jonka jälkeen 
suurin osa muista palveluista 
saivat tasaisesti ääniä.



Lasten toiveet kunnanpäättäjille

Jyväskylän LastenParlamentin Suuristunnossa lapsia 
pyydettiin lähettämään terveisiä kunnanvaltuutuille. 
Lapset toivoivat panostusta seuraaviin asioihin:  

- Roskaamisen vähentäminen.
- Päätökset ilmastonmuutoksen eteen. 
- Monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet ja puistot.
- Katujen kunnossapito.
- Monipuolisempi kouluruoka.

Olis kiva jos laitettais

enemmän roskiksia  niin ei 

tulis niin paljoo roskausta :) <3

Ilmaston eteen täytyy alkaa 

tekemään asioita nyt eikä 

vasta kun me olemme aikuisia. 

Lakaiskaa kadut aikaisin niin pääsee 

pyörällä, rullaluistimilla ja rullasuksilla. 

Moi, olisi kiva saada enemmän 

koirapuistoja ja, jos saisi niin 

niihin myös vähän välineitä.



Ilmastotekoja, joita nuoret toivovat kunnan tekevän
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Kunnan tulee panostaa enemmän julkiseen
liikenteeseen esimerkiksi alentamalla lippujen hintoja

tai lisäämällä reittejä ja vuoroja

Kunnan tulee kannustaa kuntalaisia liikkumaan kävellen
ja pyörällä esimerkiksi rakentamalla enemmän

pyöräilyreittejä ja jalkakäytäviä

Kunnan tulee lisätä laadukkaan kasvisruoan tarjoamista
kouluruokailuissa

Kunnan tulee perustaa uusia luonnonsuojelu- ja/tai
virkistysalueita

Kunnan tulee ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan
kunnan ilmastotoimia

En halua, että kuntani tekee ilmastotekoja.

Koulujen tulee tehdä ilmastokasvatusta toteuttamalla
esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä

projekteja ja teemapäiviä

Nuoret toivoivat selkeästi eniten, 
että kunnat panostavat enemmän 
julkiseen liikenteeseen esimerkiksi 
alentamalla lippujen hintoja tai 
lisäämällä reittejä ja vuoroja

Keski-Suomen Ilmastotiimi on 
koonnut ilmastotietopaketin, 
joka sisältää tietoa 
keskeisimmistä kuntatason 
ilmastoteemoista, nuorten 
mielipiteitä niistä sekä 
Ilmastotiimin täsmätoimet
kuhunkin teemaan. Tutustu 
pakettiin tästä. 

https://www.canva.com/design/DAEcN7LOCyw/7eA2QwNP95d0fntCS8eYrQ/view



