
Turun nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Yleistä 

Turun nuorisovaltuusto valvoo nuorten etuja ja edistää heidän osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksiaan Turussa. Nuorisovaltuusto myös seuraa aktiivisesti Turun kaupungin 
päätöksentekoa, erityisesti nuoria koskevissa aiheissa ja tekee keskustelunavauksia tärkeiksi 
katsomissaan asioissa. Vaikuttamistyön ohella nuorisovaltuusto järjestää joitain omia tapahtumia, 
sekä edustaa nuoria mediassa ja muilla tapahtumilla. Päätäntävaltaa käyttävät vaaleilla valitut 34 
varsinaista ja 10 varajäsentä. Nuorisovaltuustossa on edustus Turun kaupungin yläkoulujen, 
lukioiden ja ammattioppilaitosten, Turun Steiner-koulun ja Turun normaalikoulun lisäksi myös 
Turun kansainvälisestä koulusta. Toimikausi on kaksi vuotta.  

Tavoitteet 

Nuorisovaltuusto pyrkii tarjoamaan jokaiselle nuorelle mahdollisuuden vaikuttaa kaupungissa ja 
kokea osallisuutta päätöksentekoon joko nuorisovaltuuston jäsenyyden, työryhmien, tapahtumien 
tai aloitteiden kautta. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten ja päättäjien sekä virkamiesten 
vuoropuhelua, sekä pitää huolen nuorten äänen kuulumisesta kaupungin hankkeiden ideoinnissa 
ja suunnittelussa. 

Vuonna 2021 nuorisovaltuusto haluaa selvittää mahdollisuutta sähköiseen äänestystapaan 
siirtymiseen sekä kokouspalkkioiden maksamiseen nuorisovaltuuston jäsenille. Lisäksi 
nuorisovaltuusto pyrkii saavuttamaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaupunginvaltuustoon ja 
seudullisiin lautakuntiin. Sähköinen äänestystapa ja uudet vaikuttamisen paikat edistäisivät tärkeää 
demokratiakasvatusta. 

Nuorisovaltuuston tavoitteena on myös kehittää viestintäänsä entistä aktiivisemmaksi, 
informatiivisemmaksi ja näkyvämmäksi. Niin viestinnän kuin tapahtumienkin kautta 
nuorisovaltuusto pyrkii luomaan vahvemmat kontaktit opiskelijakuntiin ja toimimaan siltana nuorten 
ja aikuisten päättäjien välillä. 

  

Kokoukset 

Toiminnan keskiössä ovat nuorisovaltuuston kokoukset. Kokouksia järjestetään kerran 
kuukaudessa, kuitenkin tarvittaessa useammin. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat tauolla kesä-
heinäkuussa. Kokoukset ovat avoimia, ja niitä voi saapua seuraamaan milloin vain. Kokoukset 
järjestetään perinteisesti Turun kaupungintalolla. 

  

Yhteistyöt 

Nuorisovaltuusto tekee ensisijaisesti yhteistyötä Turun kaupungin koulujen oppilas- ja 
opiskelijakuntien, nuorisopalveluiden sekä päättäjien kanssa. Ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat 
muun muassa muut nuorisovaltuustot, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto – Nuva ry sekä muut 
nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. 

Nuorisovaltuusto on erityisesti solminut ystävyysnuorisovaltuustosopimuksen Helsingin 
Nuorisoneuvoston kanssa yhteistyön tiivistämiseksi. Nuorisovaltuusto tunnistaa yhteistyön voiman 
ja on avoin yhteistöille tulevaisuudessakin.  

 



Tapahtumat 
 
Turun nuorisovaltuusto pyrkii toiminnallaan säilyttämään jo perinteiksi muodostuneet tapahtumat ja 
luomaan samalla uusia tapahtumakonsepteja. Nuorisovaltuusto järjestää avoimia tapahtumia 
Turun nuorille sekä nuorisovaltuuston sisäisiä, jotka auttavat nuorisovaltuustotoimintaa. 
 
Nuorisovaltuuston ulkoisiin tapahtumiin kuuluu jokavuotinen ulkoilmaelokuva, joka järjestetään 
yhdessä Turun elokuvakerhon ja Turun Kirjakahvilan kanssa. Nuorisovaltuusto tekee myös 
yhteistyötä oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa ja järjestää yhteisiä vaikuttamiseen liittyviä 
tapahtumia. Oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa järjestettävien tapahtumien tulee innostaa 
turkulaisia nuoria mukaan vaikuttamiseen ja kertoa nuorisovaltuuston toiminnasta.  
 
Nuorisovaltuustolle järjestetään myös omia sisäisiä tapahtumia, joissa nuorisovaltuusto oppii 
erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista ja omasta toiminnastaan. Nuorisovaltuusto vierailee 
jokaisen kauden alussa eduskuntatalossa opastetulla kierroksella. Nuorisovaltuustolle järjestetään 
myös oma ryhmäytymis- ja kouluttautumispäivä, jossa nuorisovaltuustoa tulee kouluttamaan Nuva 
ry:n kouluttaja. 
 
Viestintä 
 
Nuorisovaltuuston viestinnästä vastaavat viestintävastaava ja varaviestintävastaava yhdessä. 
Nuorisovaltuuston virallisiin viestintäkanaviin kuuluvat Instagram ja Facebook. Instagram on 
valtuuston aktiivisin tiedotuskanava ja Facebookin kautta viestitään yleensä virallisemmista ja 
informatiivisimmista asioista. Instagram-stooriin päivitetään jokaisesta kokouksesta tärkeimmät 
asiat ja Instagram sekä Facebook-postaukset koostuvat suurimmista päätöksistä, tapahtumista ja 
edustustilaisuuksista.  
Instagramin puolella muun muassa esitellään nuorisovaltuuston jäsenet, sekä mainostetaan 
erilaisia turkulaisiin nuoriin kohdistuvia tapahtumia ja hankkeita tulevaisuudessakin.  
 
Tavoitteena on saavuttaa turkulaiset nuoret entistä paremmin, sekä jatkaa toimintaa 
viestintävastaavien laatiman viestintäsuunnitelman mukaisesti. Turun nuorisovaltuustolle tulee 
saada vieläkin enemmän näkyvyyttä ja siinä viestintä on oleellisessa osassa. Viestinnästä tulee 
tehdä nuorille helpommin lähestyttävämpää. Tavoitteena on jatkossakin pitää varsinaisen 
viestintävastaavan ja varaviestintävastaavan yhteistyö tiiviinä, sekä pitää yllä heidän tämänhetkistä 
työnjakoaan muun muassa sosiaalisen median tilien päivittämisen osalta.  

 

Koulutukset 
 

Turun nuorisovaltuusto järjestää kauden alussa ryhmäytymis- ja koulutusviikonlopun jäsenilleen, 
jossa opetellaan vaikuttamisen perusteet. Turun Nuorisovaltuusto järjestää myös oppilas- ja 
opiskelijakunnan hallituksille koulutuksen Nuorisovaltuustoon liittyen. Lisäksi Nuorisovaltuusto 
kannustaa jäseniään osallistumaan valtakunnallisen Nuorisovaltuustojen liiton koulutustapahtumille 
edistääkseen vaikuttamistaitojaan, verkostoituakseen ja pysyäkseen perillä ajankohtaisista 
asioista. 

Lautakunnat ja sisäiset työryhmät 

Turun nuorisovaltuustolla on sen sisäisiä säännöllisesti kokoontuvia työryhmiä, jotka koostuvat 
nuorisovaltuuston jäsenistä ja muista nuorisovaltuuston ulkopuolisista nuorista. Työryhmien 
tavoitteena on jakaa ideoita ja toimeenpanna nuorisovaltuuston päätöksiä pienemmällä 
kokoonpanolla. Työryhmät voivat tuoda myös ideoitaan nuorisovaltuustolle. Työryhmät kehittävät 



nuorisovaltuutettujen välistä kommunikaatiota ja ovat myös kaupungin nuorten väylä tuoda ideoita 
nuorisovaltuustoon. 
Tapahtumatyöryhmän tavoitteena on toteuttaa ja suunnitella nuorten osallisuutta edistäviä 
tapahtumia, kuten jokavuotinen ulkoilmaelokuva. 
Kansainvälisyystyöryhmän tavoitteena on työstää kansainvälisiä hankkeita, projekteja ja 
tapahtumia.   
Ideankeruutyöryhmän tavoitteena on kerätä ideoita joita tulee esim. kokouksissa, ja työstää niitä 
jonka jälkeen ideat voidaan toimittaa muiden työryhmien käsiteltäväksi.  
Kouluyhteistyötyöryhmän tavoitteena on pitää yhteyttä koulujen ja nuorisovaltuuston välillä 
tarvittavissa tilanteissa.   
   
   
Turun nuorisovaltuustolla on myös läsnäolo- ja puheoikeus yhdeksässä kaupungin 
lautakunnassa.   
Lautakunnat ovat seuraavat: nuorisolautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, kasvatus- ja 
opetuslautakunta (suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetuksen jaosto), kasvatus- ja 
opetuslautakunta (ruotsinkielinen jaosto), kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta, sosiaali- ja 
terveyslautakunta, rakennus- ja lupalautakunta, kaupunkiympäristölautakunta.  
Nuorisovaltuuston jäsenet jotka edustavat nuorisovaltuustoa lautakunnissa pyrkivät tätä kautta 
tuomaan nuorten näkökulmaa kaupungin päätöksentekoon.  
 


