
LAUSUNTOPYYNTÖ

1§ Ei tarkentavia lausuntoja.

2§ Nuorisotyön puitteissa olevat nuoret ovat vielä herkässä vaiheessa, ja vaikka heidän osallistaminen eri

toimiin on kansalaisyhteiskunnallisesti kannattavaa sekä nuorille itselleen että yhteiskunnalle, epävarmuus

omasta itsestä, tilasta ja olosta aiheuttaa jo itsessään liikaa paineita ja murhetta. Liiallinen painostus

osallistamiseen saattaa pahimmillaan olla kamelin selän katkaiseva korsi Joka voi johtaa syvään

masennukseen tai muihin mielenterveysongelmiin.

3§ Ehdotukset ovat hyväksyttäviä ilman muita lausuntoja tai kommentteja. Ikärajaehdotus on hyväksyttävä

ja looginen.

4§ Valtion tulisi nuorisotyössä tukea erityisesti nuorisovaltuustoja sekä niiden toimintaa ja antaa kaiken

tukensa ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja etsivälle nuorisotyölle.

5§ Edelliseen pykälän tavoin nuorisovaltuustojen toimintaa tulisi tukea kaikin mahdollisin tavoin. Jos valtio

ei ole nuorisovaltuustojen takana, niin ei ole kukaan muukaan. Tällä hetkellä "nuovien" ongelmat ovat

kunnasta riippuen moninaisia, mutta yhteneväisyyksiä on mm. vaikeus tulla huomatuksi ja vakavasti

otetuksi, nuorten tietoisuus nuovatoiminnasta ei tunnu olevan tarpeeksi riittävää ja/tai kattavaa.

6§ Nuorisoneuvosto on hyvä ja varmasti toimiva idea niin kauan, kun sen pohja on vapaassa,

puolueettomassa ja uskonnollisesti sitoutumattomassa nuorisotyössä.

7§ Ehdotus on hyväksyttävä.

8§ Ehdotus on hyväksyttävissä, mutta kuntien nuorisotyön ja -politiikan toteutumista tulisi seurata

tarkemmin, että työ todellakin toteutuu ja nuoret otetaan oikeasti huomioon. Nuorisovaltuustojen asema

tulisi tunnustaa ja nuoria koskevissa asioissa tulisi ottaa heti ja ensisijaisesti yhteyttä kunnan

nuorisovaltuustoon. Myös päättäjien puolelta.

9§ Ks. yllä oleva kommentti.

10§ & 11§ Ei lisättäviä kommentteja.

12§ Rekisterin ylläpidon tulisi olla kunnalle pakollista, aivan kuten sen päivittäminen.

15§ Mahtava!

16§ Ei lisäyksiä.

17§ Ks. kommentti 15§.

18§!!!

19§, 20§, §21 Ei kommenttteja

22§ Ks. kommentti 8§. Kunnan velvollisuutta ei voi painottaa liikaa, kunhan toiminta todellakin toteutuu

eikä kunta lyö sitä laimin.



22§-26§ Ei kommentoitavaa.

27§-29§ Huumausainetestaus työpajatoiminnassa tulee olemaan hyvä ratkaisu.

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

1§ Ei lisättäviä kommentteja tai muutosehdotuksia.

3§ Tarkentava kommentti: kuinka nuorisoneuvostoon haetaan, keille se on ja mikä tulee olemaan

nuorisovaltuustojen tehtävä neuvostossa? Onko nuorisoneuvosto jatkossa Nuva ry:n yläpuolella vai

samanvertainen, tuleeko se toimimaan nuovien "pomona"?

4§-12§ Ei lisäyksiä. Vaatimusten selventäminen ja tarkkuus tulee olemaan suuri apu.


