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Nuorisovaltuuston toiminta on ollut jo pitkään aktiivista Salossa. Se on löytänyt
vakituisen paikan osana kaupungin päätöksentekoa ja nostanut nuorten profiilia
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nuorisovaltuustossa, nuorten asioiden parissa, on
vuosien saatossa ahertanut kymmeniä nuoria. Uusi ahkera ryhmä saikin hyvät
lähtökohdat jatkaa toimintaa vuonna 2017.
Kauden 2017–2018 nuorisovaltuusto valittiin syksyllä 2016 sopuvaaleilla. 15 valitun
joukossa oli neljä vanhaa ja yksitoista uutta nuvalaista. Vaikka vuoden aikana kuuden
jäsenen oli jätettävä toiminta, selkeästi rakennettu strategia tuki tavoitteiden
saavuttamista pienemmänkin ryhmän yhteistyöllä. Loppuvuodesta järjestettiin
täydentävä jäsenhaku, jonka ansiosta kokoonpano ylsi jälleen viiteentoista nuoreen.
Nuorisovaltuusto asetti tärkeimmiksi tavoitteikseen näkyvyyden lisäämisen nuorten
keskuudessa sekä vuorovaikutuksen vahvistamisen niin päättäjien kuin oppilaitosten
kanssa. Vuoden aikana se tapasikin säännöllisesti edustajia eri kouluista ja kuunteli
nuorten näkemyksiä Salon kehittämisestä. Kouluvierailujen yhteydessä
vastavuoroisesti nuorisovaltuusto pääsi kertomaan nuorille, miten vaikuttaminen
tapahtuu käytännössä.
Myös päättäjien kanssa käytiin entistä enemmän ajatuksenvaihtoa. Tämän on
mahdollistanut valtuustoryhmissä kiertelyn lisäksi kummivaltuutetut Arttu Karhulahti,
Sari Pesonen, Pertti Vallittu ja Matti Varajärvi, jotka ovat olleet korvaamattomia
ideoita luotaessa ja valtuustoyhteyksiä ylläpidettäessä. Valtuustoyhteistyön lisäksi
nuorisovaltuusto tapasi myös kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen
puheenjohtajan.
Vuonna 2017 nuorisovaltuusto kokoontui yksitoista kertaa. Omien kokoustensa lisäksi
se edusti viiden eri lautakunnan kokouksissa ja erilaisissa työryhmissä, jotka koskivat
esimerkiksi nuorisotiloja ja nuorten elämänhallintaa. Kaupungin uudistetun
hallintosäännön johdosta se sai myös puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin.
Salolaiset osallistuivat lisäksi moniin piirin ja liiton tapahtumiin.
Nuvan vuosi uudella kokoonpanolla oli kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut. Jäsenet
oppivat nopeasti päätöksenteon rakenteen, kokoukset olivat alusta asti hyvähenkisiä
ja hedelmällinen keskustelu piristi pitkiäkin kokouksia huomattavasti. Lisäarvoa toi
nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen, joka nuvan ohjaajana on tarjonnut apua
aina sitä tarvittaessa.
Vaikka nuorisovaltuusto onnistui melko hyvin tavoitteissaan, se ei vielä herännyt
täyteen kukoistukseensa. Vuosi 2017 toimi kuitenkin hyvänä ponnahduslautana
seuraavaan vuoteen sekä tulevaisuuteen. Toimintaa onkin kehitetty siihen suuntaan,
että jatkossa on yhä helpompi käydä keskustelua nuorten kanssa ja tuoda heidän
ajatuksiaan päätöksentekoon. Nuorisovaltuustolla on Salossa kaikki avaimet uusiin
onnistumisiin – kunhan se vain uskaltaa yrittää.
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