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NUVA ry:n tunnustus luovutettiin 30.6.
Suomen nuorisovaltuustojen liitto myönsi tiistaina 30.6. Leppävirran kunnalle Nuorisovaltuustomyönteinen kunta –sertifikaatin. Leppävirran lisäksi tunnustuksen saivat myös Janakkala, Tuusula ja Vantaa.
Sertifikaatti luovutettiin poikkeuksellisen kevään jälkeen Instagramin Livessä järjestetyssä tilaisuudessa. Sertifikaattia olivat vastaanottamassa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Soininen, sivistysjohtaja Sari Ihalainen sekä kunnanjohtaja Matti Raatikainen. Tilaisuus on katsottavissa Instagramissa tästä.
Leppävirran nuorisovaltuusto haki sertifikaattia kunnalle
Nuorisovaltuuston johtoryhmä eli puheenjohtaja Ville Soininen, varapuheenjohtaja Jere Hartikainen ja
sihteeri Anni Miettinen Pitkänen valmistelivat lausunnon yhdessä Suomen nuorisovaltuustojen liitolle
sekä tekivät virallisen hakemuksen. Lausunto hyväksytettiin koko nuorisovaltuustolla ennen hakemisprosessia. Kunnan yhteyshenkilönä toimivat nuorisotyön koordinaattori Kaisa Suhonen ja yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen.
Sertifikaatin saamiseksi oli täytettävä tietyt kriteerit. Leppävirran kunnan eduksi katsottiin esimerkiksi
seuraavia asioita:
• Kunta mahdollistaa yhteistyön oppilaitosten kanssa
• Kunnan eri toimialojen johtajat tekevät yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa
• Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama
• Nuorisovaltuustolla on toimintasääntö
• Nuorisovaltuustolla on puitteet toimintansa pyörittämiseen (esimerkiksi ohjaaja ja kokoustilamahdollisuus)
• Kunta tiedottaa nuorisovaltuuston olemassaolosta (esimerkiksi kunnan sivut ja muut viestintäkanavat)
• Nuorisovaltuusto on osallistunut sertifikaatin hakemiseen (nuorisovaltuuston oma lausunto aiheesta)
• Nuorisovaltuusto kokee voivansa vaikuttaa kunnassa
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Leppävirran nuorisovaltuusto perustettiin vuonna 2017. Suhteellisen tuoreella nuorisovaltuustolla on
rakennettuna kuitenkin vankka pohja. Perustamisvaiheessa on huomioitu hyvin nuoret esimerkiksi lautakuntapaikoilla kulttuuri-, koulu- ja teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuusto osallistuu myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään, vammaisneuvostoon sekä on mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta toiminnassa.
Nuorisovaltuusto valitaan vuosittain elo-syyskuussa yleiskokouksessa. Nuorisovaltuustossa voi toimia
13-20 vuotiaat Leppävirralla asuvat nuoret.
Sertifikaatti on hieno kiitos hyvin tehdystä työstä!
Nuorisovaltuusto on motivoitunut kehittämään toimintaansa koko ajan, joten tulevien vuosien aikana
varmasti ryhmä lähtee kehittämään yhdessä kunnan kanssa uusia yhteistyömuotoja ja nuorten kuulemisen keinoja. Nuorisovaltuuston toimintaan voi tutustua tästä.

Vas. nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Soininen, sivistysjohtaja Sari Ihalainen ja
kunnanjohtaja Matti Raatikainen iloisissa tunnelmissa vastaanottamassa sertifikaattia.
Kuva: Kaisa Suhonen

Lisätiedot:
Kaisa Suhonen, nuorisotyön koordinaattori
p. 0400 575 196 / kaisa.suhonen@leppavirta.fi
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