Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hankkeen toteutuminen vuonna 2018
Osallistuva nuoriso – osallistava kunta eli Osku-hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen lasten ja
nuorten paikallistason vaikuttamistoimintaa. Kolmivuotisen (2017-2019) hankkeen myötä pyritään
vahvistamaan ja luomaan uusia tapoja saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin kuntahallinnossa ja muissa
yhteisöissä. Toiminnan myötä edistetään myös nuorten vaikuttamisen kunta- ja maakuntatason
yhteistyön sujumista. Toimintojen kehittämisessä on tiiviisti mukana Keski-Suomen Nuorisovaltuusto.
Vuoden 2018 alussa, helmikuussa järjestettiin järjestyksessään toinen Nuorisovaltuustoille ja heidän ohjaajilleen
suunnattu koulutuksellinen leiri. Leirin koulutuksellisten osioiden tavoitteena oli tukea nuorten valmiuksia toimia eri
tehtävissä oman kunnan nuorisovaltuustossa sekä toisten nuorten innostajina vaikuttamiseen. Tärkeää oli myös
vertaisoppiminen esimerkiksi yhteistyöstä ja -toiminnasta kuntapäättäjien kanssa. Leiri myös mahdollisti
vapaamuotoisen verkostoitumisen eri kuntien nuorisovaltuustojen ja ohjaajien kesken.
Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on mahdollistaa tiedon jakaminen nuorilta nuorille mm. vaikuttamis- ja
toimintamahdollisuuksista. Tämän tavoitteen eteen pystyttiin vuoden aikana vastaamaan kohtuullisen hyvin vuoden
2017 syksyllä aloitetun Erasmus + -rahoitteinen Vaikuta! -kampanjan myötä. Nämä kaksi hanketta loivat toisilleen
erityisen hyvin synergiaetua kun resurssit yhdistettiin. Vuoden aikana pystyttiin sparraamaan useampia nuoria
viestinviejiksi toisille nuorille. Näitä nuoria olivat mm. maakunnallisen nuorisovaltuuston, kuntien nuorisovaltuustojen
sekä koulujen oppilaskuntien nuoret.
Vuoden aikana kuntien nuorisovaltuustotoimintaa ja sitä myöten kuntien osallisuustoimintaa tuettiin muutenkin
tarpeen ja kysynnän mukaan. Tukea annettiin puhelimitse ja sähköpostitse esimerkiksi ohjaajavaihdoksen yhteydessä
tai kun nuorilla heräsi kysymyksiä. Muutamien kuntien nuorisovaltuustoja myös tavattiin henkilökohtaisesti joko
sparraustyyppisesti tai kouluttaen. Nuorisovaltuustojen ohjaajien vertaistapaamisia järjestettiin neljä kertaa vuoden
aikana.
Tavoitteena on myös tukea nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa. Tämä toteutui hyvin erityisesti niillä
paikkakunnilla, joissa Vaikuta! -kampanjan Vaikuta! -teemapäiviin osallistui päättäjiä. Päättäjät olivat
luottamushenkilöiden lisäksi päättävässä asemassa olevia virkamiehiä kuten sivistysjohtajia ja hallintopäälliköitä.
Vaikuta-teemapäivän tarkoituksena oli innostaa ja kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toisaalta
kerätä nuorten ajatuksia ja ideoita kunnan- sekä maakunnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi (tarkemmin
hankeraportissa). Vuoden aikana nuorisovaltuustoja kannustettiin ja tuettiin muutenkin yhteydenpitoon
kuntapäättäjien kanssa. Lisäksi valtuutettuja kannustettiin viestimään nuorille tärkeistä asioista monikanavaisesti niin
median kautta kuin osallistumalla lautakuntien kokouksiin.
Osku-hankkeen tavoitteena on myös lisätä yleisesti nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Vaikuta-teemapäivissä
tavoite toteutui kuntapäättäjien osalta. Maakunnallisten ja osin valtakunnallisten päättäjien kanssa nuoret pääsivät
vuoropuheluun mm. Keski-Suomen torikokouksessa ja Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokouksessa. Keväällä
järjestettiin myös nuorille vaikuttaja-aikuisille suunnattu Ollako vai eikö olla - mitä tapahtuu maakunta- ja
soteuudistuksessa? -tilaisuus yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja uudistusta valmistelevien ydinhenkilöiden
kanssa. Kesän kynnyksellä toteutettiin Vaikuttamisen teema-alue Toukofestissä yhteistyössä usean tahon yhteistyönä.
Toukofestin yläkoulupäivänä järjestettiin myös oheistilaisuutena Vaikuta! -huippukokous, jossa teemapäivissä
kerättyjä nuorten ajatuksia ja ideoita luovutettiin päättäjille. Syksyllä tuettiin Keski-Suomen Nuorisovaltuustoa
maakunnallisen nuorisofoorumin järjestelyissä. Alakoululaisten ja päättäjien vuorovaikutusta sekä lasten äänen
kuulumista päätöksentekoon mahdollistettiin maakunnallisen lasten parlamentti -tilaisuuden myötä.
Osku-hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Ohjausryhmän edustajatahoina ovat: Haukkalan
säätiö, Laukaan kunta, Keski-Suomen Liitto, Nuorisoseurat, Lukiolaisten Liitto, Mannerheimin lastensuojelun liitto,
Eduskunta, Historian ja yhteiskuntaopin opettajayhdistys sekä Keski-Suomen Nuorisovaltuusto. Kolmivuotisen Oskuhankkeen päärahoittaja on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

