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KAUPUNKI
Päätöksenteko: Ruuti-ryhmältä risuja kaupungille

Nuoret: Äänemme ei kanna kauas Helsingissä
ELLA AIRAS-SALMINEN

Ruuti-ryhmä yrittää
vaikuttaa siihen, että
nuortenkin tekemiin
aloitteisiin vastataan.

Fakta
Kesätyöseteli syntyi
Ruudissa
A Ruuti on helsinkiläisten

Eetu Vienonen
NUORIA ei kuulla Helsingissä tarpeeksi, kokevat Helsingin vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmän nuoret.
”Nuoret ovat ihmisiä, jotka
vain menevät päätösten mukana”, sanoo Ville Nordström, joka on ehdolla Ruudin ydinryhmään myös tämän syksyn vaaleissa.
Nuoret eivät välttämättä edes
tiedä Ruudista ja sen vaikuttamismahdollisuuksia. Äänestysprosentti viime vuoden vaaleissa
oli 4,6.

suurimmat ongelmat
ovat näkyvyys ja se, että Ruuti ei
ole tarpeeksi vakavasti otettava.
Ruuti ei myöskään ole niin virallisen kuuloinen nimi kuin nuorisovaltuusto”, sanoo ydinryhmäläinen Elisa Tirkkonen, joka
hänkin on ehdolla vaaleissa.
Helsingissä
Ruuti
korvaa

Ehdokkaat Ville Nordström ja Elisa Tirkkonen tekivät vaalipinssejä
nuorten vaikuttamistapahtumassa Ruutiexpossa torstaina.

nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka korvaa nuorisovaltuuston.
A Ruudin ydinryhmä koostuu 20 nuoresta, jotka valitaan vaaleilla.
A Ydinryhmä on tämän vuoden aikana saanut kaupunkiin muun muassa kesätyösetelin ja rasisminvastaisen
sertifikaatin.
A Ruudin ydinryhmän vaalien äänestysaika on 5.–19.11.
Äänestää saavat kaikki 13–17vuotiaat helsinkiläiset nuoret. Äänestysohjeet toimitetaan postitse.

”RUUDIN

muun muassa Vantaalla ja Espoossa toimivan nuorisovaltuuston.
”Nuorisovaltuusto on enemmän edustuksellinen ja tekee
suoria päätöksiä. Kuitenkin, kun
Ruutia kehitetään, se pystyy saa-

vuttamaan suuremman joukon
nuoria kuin tavallinen nuorisovaltuusto”, uskoo opetustoimen
johtaja Liisa Pohjolainen.
Nuorille on olemassa oma
aloitekanava
nettiosoitteessa
ruuti.net.

jättämiin aloitteisiin
vastataan vaihtelevasti, eivätkä
nuoret useinkaan ole tyytyväisiä
saamiinsa vastauksiin.
”Aloitteita ei oteta tarpeeksi
vakavasti. Päättäjät sanovat, että
he ovat kiireisiä ja jättävät asian
NUORTEN

sikseen. Nuorten aloitteita pidetään turhina”, Tirkkonen sanoo.
”Edelleen aloite ja palaute menevät vähän sekaisin. Osaan
aloitteista vastataan kuin ne olisivat kansalaispalautetta, mutta
tämä asia on korjattavissa”, vastaa Ruudista vastaavan nuorisotoimen johtaja Tommi Laitio.
”Ne ovat aloitteita, ei palautteita!”, Nordström muistuttaa.
LAITIO vakuuttaa,

että kaikki
aloitteet pyritään käsittelemään.
”Valtaosaan aloitteista on vastattu. Osaan aloitteista ei pystytä
vastaamaan kovin nopeasti, koska kaupungissa monet asiat kestävät niiden laajuuden takia, Laitio sanoo.
”Asioita on myös korjattu. Esimerkiksi Vuosaaressa kunnostettiin roskikset nopeasti sen jälkeen, kun niistä jätettiin aloite.
Aloitteet, jotka ovat helpommin
hoidettavissa, yleensä korjaantuvat”, hän jatkaa.
Nuoret uskovatkin, että Ruuti
on paras mahdollinen vaikuttamiskanava Helsingissä.
G Kirjoittaja on Nuorten Ääni
-toimituksen toimittaja. Hän
kuuluu Ruudin ydinryhmään ja
on ehdolla Ruuti-vaaleissa.
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