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Vastaus valtuustoaloitteeseen lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston kummien 
tehtävien määrittämisestä

Hyla 28.11.2017 § 55

Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, puh. 040 779 0162

Esittelyteksti: Kotkan Perussuomalaisten aloite lasten parlamentin (lapa) ja nuorisoval-
tuuston (nuva) kummien tehtävien määrittämisestä on tärkeä. Valtuusto-
aloitteessa todetaan, että kummien rooli on epäselvä. Idea on hyvä, mutta 
käytännön toteutus on vaihtelevaa ja vähäistä. 

Lasten ja nuorten itseään ja ympäristöä koskevaan vaikuttamiseen on yksi 
tapa synnyttää lapsille ja nuorille kokemuksia ja merkityksiä osallistumises-
ta ja vaikuttamisesta. Edustuksellisen demokratian rakenteet ovat yksi väy-
lä osallistumisen ja vaikuttamisen vahvistamiseen. 

Demokratia on liian kallisarvoinen asia jätettäväksi vain ammattilaisille. Mo-
niarvoinen suomalainen päätöksentekorakenne tarvitsee tulevaisuuden ra-
kentajia. Äänestysaktiivisuus on laskenut huolestuttavasti ja kansalaisten 
kiinnostus politiikkaan on vähentynyt dramaattisesti. Jokaisen pitäisi olla 
huolestunut tästä kehityksestä.

Kotkan nuorisotyö pitää tärkeänä edustuksellisen demokratian rakenteiden
kautta mahdollistuvan vaikuttamisen väylien avoimuutta ja dialogipainottei-
suutta. Vuorovaikutus ja dialogia päätöksentekijöiden sekä lasten ja nuor-
ten välillä on erittäin tärkeää. Erityisesti aikuisilla on vastuu edellytysten 
luomisesta dialogille ja vaikuttamiselle. 

Lapset ja nuoret on otettava vakavasti. Heidän on saatava äänensä kuulu-
ville. Heille on luotava aitoja, oikeita ja konkreettisia vaikuttamisen kanavia.
Lasten ja nuorten ohittaminen ja heidän näkemystensä vähättely on raskas
tappio suomalaiselle demokratialle.

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Kotkan kaupunki määrittelee sekä la-
pan että nuvan kummien tehtävät virallisiksi luottamustehtäviksi sekä mää-
ritellään tehtävät ja tavoitteet lasten ja nuorten aktivoimiseksi osallistumaan
kunnalliseen päätöksentekoon.

Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto valitaan kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. Uudet lapa ja nuva aloittavat toimintansa 1.1.2018. Kotkan nuorisotyö
ehdottaa vastauksena valtuustoaloitteeseen, että lapan ja nuvan kummien 
tehtävien määrittely ja tavoitteet toteutetaan yhteisellä työskentelyllä ja 
keskustelulla lasten, nuorten ja päätöksentekijöiden kesken. 
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Valmistelussa lapset, nuoret ja päätöksentekijät pääsevät konkreettisesti 
yhdessä pohtimaan menettelytapoja omista rooleista, tutustuvat toisiinsa ja
mahdollisesti näin luodaan suorat keskusteluyhteydet lasten, nuorten ja 
päätöksentekijöiden välille. 

Lapset ja nuoret ovat usein edustuksellisen demokratian rakenteissa statis-
tin roolissa eikä aitoa vaikuttamista synny. Kotkan nuorisotyö luo edellytyk-
set kummien roolin, tehtävien ja tavoitteiden määrittämiseksi yhdessä kum-
mien, lasten ja nuorten kanssa kevään 2018 aikana. 

Liitteet: Valtuustoaloite kummien tehtävien määrittämisestä esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle yllä olevan 
selvityksen vastauksenaan lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston kum-
mien tehtävien määrittämisestä annettuun valtuustoaloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

_________

Kh 18.12.2017 / 409 §

Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, puh. 040 779 0162

Liite: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa hyvinvointilautakunnan lausunnosta il-
menevän valtuuston tietoon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka 
koskee lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston kummien tehtävien määrit-
tämistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

________

Kv 29.1.2018 / 13 §

Liite: Valtuustoaloite on liitteenä.

Kh: Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Asian käsittely: Puheenvuoroja käyttivät III varapuheenjohtaja Pentti Tiusanen sekä 
valtuutetut Joona Mielonen ja Seija Piipponen-Pekkola samoin kuin 
nuorisovaltuuston edustajat Aleksi Rantanen ja Tia Räihä.
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Merkittiin, että valtuutettu Jarkko Arpula poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana klo 20.44.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)
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