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Vaasan nuorisovaltuuston tapaaminen
Lapsiasiavaltuutettu tapasi Vaasan nuorisovaltuuston jäseniä elokuussa 2020 verkon
välityksellä. Tapaaminen järjestettiin nuorten aloitteesta ja siihen osallistui seitsemän
nuorta.
Tapaamisessa nuoret esittivät kysymyksiä, joita he olivat valmistelleet
lapsiasiavaltuutetulle. Kysymykset koskivat koronan vaikutuksia koulutukseen ja lasten ja
nuorten hyvinvointiin. Nuoret esittivät huolenaiheenaan sen, että oppilaiden osaamiserot
ovat nykyisin liian suuret.
Nuorten kysymysten jälkeen lapsiasiavaltuutetulla oli joitakin kysymyksiä nuorille.
Ensinnäkin nuoret saivat pohtia, mikä heidät on motivoinut mukaan nuorisovaltuuston
toimintaan ja mitä voitaisiin tehdä, jotta nuoret jatkossakin jaksaisivat lähteä vastaavaan
toimintaan mukaan. Nuorten esille tuomia asioita olivat:
-

Pääsee vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin.

-

Pääsee tekemään hyvällä porukalla siistejä juttuja.

-

Tuntee itsensä merkitykselliseksi.

-

Pääsee mielenkiintoiseen yhteisöön ja mielenkiintoisiin projekteihin mukaan.

-

Tuntee olevansa asiantuntija.

-

Pääsee kertomaan omista mielipiteistä.

-

On aina halunnut vaikuttaa asioihin.

-

Halusi kokeilla jotakin uutta.

-

Inspiroitui nuvan maineesta.

Nuoret kertoivat, että nuva on tehnyt kaupunginhallitukselle aloitteen, että nuvan edustaja
pääsisi mukaan valtuuston kokouksiin. Kaupunki on suhtautunut nuvaan varsin hyvin,
mistä osoituksena ovat lukuisat nuvan saamat lausuntopyynnöt. Jotta nuvaan saataisiin
mukaan nuoria, olisi tärkeää löytää oikeat ihmiset, jotka ovat toiminnasta kiinnostuneita.
Lapsiasiavaltuutettu kertoi, että tänä vuonna 2020 toimiston teemana on maapallon
tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Tähän liittyen nuoret saivat pohtia teeman merkitystä
omasta näkökulmastaan. Nuoret kertoivat, että teema on varsin hyvä ja ajankohtainen, sillä
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nuoret ajattelevat maapallon tulevaisuutta paljon. Nuorilla on paljon erilaisia mielipiteitä
siitä, miten asia pitäisi hoitaa, eikä voi sanoa, mikä on enemmistön mielipide. Jotkut
ajattelevat, ettei enää voida tehdä mitään, kun taas toiset ajattelevat, mitä itse voisi tehdä
asian hyväksi. Osa on sitä mieltä, että vielä ei ole tehty asian hyväksi riittävästi, vaan pitäisi
pyrkiä vaikuttamaan enemmän. Nuorille voi jäädä tunne, että asia jää heidän vastuulleen.
Nuorilla on enemmän mukautumiskykyä vanhempiin ihmisiin verrattuna, mutta silti
mietityttää, minkälaisessa maailmassa esimerkiksi nyt syntyvät tulevat elämään.
Lopuksi nuoret saivat vielä kertoa, mitkä asiat heidän elämässään ovat juuri nyt
ajankohtaisia. Esille tuli monia asioita:
-

Kasvisruoka on nykyajan trendi. Jos joku syö lihaa, häntä syyllistetään. Jokaisen
pitäisi itse saada valita ruokansa, eikä ketään saisi syyllistää.

-

Huolestuttaa nuorten ahdistuneisuus, stressi ja paineen tunne, joka on noussut
koronan aikana. Nuoret eivät uskalla hakea apua, eikä avun piiriin ole helppoa edes
päästä. Kynnys hakea apua on korkea, koska pelätään leimautumista. Mietityttää
myös, milloin on tarpeeksi paha olo, jotta voi hakea apua. Painetta luo erityisesti
sosiaalinen elämä: on painetta pitää yhteyttä kavereihin etenkin nyt, kun heitä ei
välttämättä nähdä muualla. Myös yksinäisyyttä on.

-

Nyt pitää pienenkin flunssan takia jäädä kotiin, jolloin jää helposti muista jälkeen
koulussa. On ohjeistettu niin, että pitää ottaa yhteyttä lääkäriin, joka arvioi, onko
tarvetta mennä korona-testiin. On koulukohtaisia eroja siinä, miten etäopetus on
järjestetty: joissakin kouluissa tunneille voi osallistua Zoomin kautta, kun taas
joissakin kouluissa etäopetusta ei ole ainakaan toistaiseksi järjestetty mitenkään.

-

Opiskelijoiden kuuluisi saada oman tasonsa mukaista opetusta, mutta näin ei
käytännössä tapahdu. Suomessa ei ole esimerkiksi kilpailuja, joissa pystyisi
näyttämään osaamisensa. Yksittäisiä kisoja on, mutta ne ovat koulu- ja
opettajakohtaisia. Olisi hyvä, että lahjakkaat pääsisivät näyttämään jotakin kautta
osaamisensa.

-

Erityisruokavalioiden osalta kouluissa on isoja eroja. Joissakin kouluissa
erityisruokavaliota noudattavat lapset ja nuoret joutuvat syömään huonolaatuista
ruokaa, kun taas joissakin kouluissa asiasta on huolehdittu kiitettävästi.

Aivan tapaamisen lopussa nuoret esittivät lapsiasiavaltuutetulle kaksi teemaa, joihin he
toivoisivat vaikutettavan. Nämä teemat olivat tasavertainen opetus kaikille lapsille ja
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nuorille sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen.
Lapsiasiavaltuutettu lupasi tehdä kaikkensa, jotta nämä asiat edistyisivät Suomessa.
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