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VALONIA

Varsinais-Suomen kuntien 
yhteinen asiantuntija

16 asiantuntijaa toimii kuntien tukena

Neuvonta, sparraus, toimintamallit, 
kehittämistyö, koulutukset, 

elinympäristökunnostukset, 
kampanjat, viestintä

erillisrahoitteinen projektiyksikkö 
osana Varsinais-Suomen liittoa



Tyypillisiä haasteita

• Johdon sitoutuminen heikkoa tai epäjohdonmukaista

• Päätöksentekoelimien keskenään ristiriitaiset päätökset

• Päätöksenteko on tempoilevaa

• Tieto ei kulje toimialojen sisällä

• Toistuvasti palataan siihen, kuka on asiassa päätösvaltainen

• Tehdään oletuksia asukkaiden toiveista

• Päätöksenteko on kaukana asukkaiden arjesta
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➢Osallisuus, läpinäkyvyys, vuoropuhelu?

➢Sitoutuminen, inspiraatio?

➢Muutosvalmius?



Ilmastokirittäjät
Valonian syksyllä 2019 kehittämä toimintamalli, jossa nuoret kutsuvat 
kotikaupunkinsa päättäjiä keskustelemaan ilmastotyöstä ja kestävän kehityksen 
tavoitteista. Pohjalla tarve dialogin ja sen kautta ymmärryksen ja osallisuuden 
lisäämiseen. Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki –ohjelman kokeilu.

Tavoitteena..

• Edistää osallisuutta kunnan ilmastotyössä

• Antaa nuorille kanava ilmastohuolensa ilmaisuun ja ajatustensa esiin 
tuomiseen

• Inspiroida nuoria aktivoitumaan ilmastotyössä 

• Tuoda poliittinen vaikuttaminen lähemmäs nuoria 

• Edistää nuorten ja kuntapäättäjien välistä dialogia ilmastopolitiikkaan ja 
kestävään kehitykseen liittyvissä teemoissa 



Salon kokeilu
14 nuorta kahdesta lukiosta ja 

yhdestä peruskoulusta

8 nuorten valitsemaa 
kuntapäättäjää

4 teemaa: viihtyvyys, palvelut, 
liikkuminen & kaupunkiluonnon 

monimuotoisuus



Kokeilun kulku

• 3 tapaamista jatkumon ja 
luottamuksen luomiseksi:

1. Kaupunkikävely: 
tutustuminen, ideointi, 
ajatusten vaihto

2. Työpaja: ulkopuoliset 
asiantuntijat tukemaan 
keskustelua, keskustelun 
syventyminen

3. Päätöstilaisuus: nuorten 
vaikutusmahdollisuudet ja 
jatko

• Nuoret mukana tapaamisten 
suunnittelussa



Kenelle?
Toimintamalli sopii hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi dialogin 
lisäämiseen erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen ja 
demokratiakasvatuksen näkökulmasta. 

• 15–18-vuotiaat nuoret 
• Peruskoulun 9. luokka
• Lukio
• Ammattikoulu

• Järjestöt ja yhdistykset

• Sovellettavissa eri kohderyhmille 

ja eri teemojen käsittelyyn 





Motivaation löytämiseksi on tunnistettava 
potentiaalinen vaikuttavuus 

Mitä mahdollisuuksia ilmastotyö tuo mukanaan?

Onko toimenpiteellä elinkeino- tai aluepoliittisia vaikutuksia?

Onko toimenpiteellä hyvinvointivaikutuksia?

Miltä toimenpide näyttäytyy esimerkiksi nuorten näkökulmasta?

Minkälaisia ympäristövaikutukset ovat pitkällä aikavälillä?

Ovatko elinkaarikustannukset merkittäviä?



Myös päätöksentekijät voi saada mukaan, kun muistaa

• suhteuttaa tulevan nykytilaan 

• konkretisoida potentiaalin/ vaikutukset pitkällä aikavälillä

• kuvata päätöksentekijöiden roolin prosessissa

• sopia seurannasta



@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

Tilaa uutiskirjeemme!
valonia.fi/uutiskirjeKiitos!

Riikka Leskinen
toimialapäällikkö

etunimi.sukunimi@valonia.fi
044 907 5995


