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Miten lisätään asukkaan ja valtuutetun 

välistä luottamusta? 

Luottaako asukas valtuutettuun? Entä, luottaako 

valtuutettu asukkaaseen? Olennaisia kysymyksiä 

toimivalle demokratialle. 

Miten valtuutettu löytää itselleen oikeat 

kohtaamistavat?

Jokainen valtuutettu toimii itselleen sopivalla 

tavalla ja vahvuuksiensa mukaisesti. 

Miten valtuutettu voi olla mukana asukkaan 

arjessa?

Miten lapsen, nuoren, työikäisen ja seniorin 

arjessa valtuutettu voisi olla mukana? 

Miten tukea ja rohkaista valtuutettuja 

kohtaamisiin? 

Kyse on toimintatapojen uudistamisesta ja 

toimintakulttuurin muutoksesta. 



Lapsen ja valtuutetun kohtaamiset - ideoita

 Äänestysharjoittelu: Äänestä paras  kuva 

valtuuston puheenjohtajasta (esim. 

kuntavaalien yhteydessä tai erillisenä 

kampanjana)

 Valtuutetun vierailut päiväkoteihin

 Leikki- ja liikuntapuistossa juttelu- ja 

leikkituokiot valtuutetun kanssa

 Kohtaamiset kirjastossa, esim. 

valtuutetun satutunti

3



Nuoren ja valtuutetun kohtaamiset - ideoita

 Valtuutettu mukana nuorten tilaisuuksissa ja 

harrastustoiminnassa

 Valtuutetun vierailut nuorisotalolla

 Valtuutettu nuorisotyöntekijän työparina

 Yhteiskuntaopintojen osaksi kunnan 

ajankohtaiset asiat ja valtuutettu kertomaan 

niistä

 Valtuuston kokoukset koululla, nuoret 

kutsutaan mukaan, erilainen kokous

 Nuorten ja valtuutettujen kohtaamiset esim. 

jostain ajankohtaisesta asiasta tai teemasta

 Nuori vaikuttaja -konsepti

 Nuorille mahdollisuus kertoa mielipide ennen 

valtuuston tai nuorisovaltuuston kokousta
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Aikuisen ja valtuutetun kohtaamiset - ideoita

 Teemoitettu valtuutettu

 Alueellinen valtuutettu

 Valtuutetun treffit torilla, kirjastossa, 

tapahtumissa

 Valtuuston kokoukset eri puolella kuntaa, 

asukkaiden aktiivinen mukaan kutsuminen

 Koulujen tilaisuudet, jossa mukana valtuutetut 

ja vanhemmat
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Seniorin ja valtuutetun kohtaamiset - ideoita

 Valtuutetun kahvitilaisuudet, joihin 

bussikyyditys

 Valtuutettu mukana vanhusten 

harrastusryhmässä, päivätansseissa, 

eläkeläisjärjestöjen tapaamisissa

 Valtuutetun vierailut palvelutaloihin jne. 

Valtuutetun kohtaamispiste marketin 

aulassa

 Valtuutettu mukana kotihoidon tiimissä 

 Vanhusneuvoston kokouksiin mukaan 

valtuutettu

 Vanhustenneuvostoihin keskustelevia 

menetelmiä, esim. erätauko

6



Muita ideoita

 Lainaa valtuutettu -toiminta

 Lainaa kuntalainen -toiminta

 Kaupunkitapahtumiin valtuutetut mukaan, 

esim. 3 krt vuodessa

 Selkokielisyys kunnan materiaaleissa

 Kunta app

 Sähköiset kyselyt

 Some-kanavien keskustelut
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