
Pöytyän nuorisovaltuuston kannanotto koskien kunnan talouden tasapainottamista 
 
Pöytyän kunta on päätynyt tarkastelemaan taloutta tasapainottamistarkoituksessa. Esityksessä on 
mukana kohtia, jotka koskevat erityisesti nuoria. Pöytyän nuorisovaltuuston on päättänyt ottaa 
kantaa seuraaviin asioihin. 
 
Nuorisotiloista on ohjelmassa esitetty ajatus, että kunnassa olisi vain yksi nuorisotila, johon eri 
kuntakeskuksista pääsisi mahdollisesti kyydillä liikkumaan. Samoin on esitetty ajatus, että nuoriso-
ohjaajat voisivat liikkua alueiden välillä. Me nuorisovaltuustossa olemme ehdottomasti sitä mieltä, 
että kunnassa tulee olla jokaisessa kuntakeskuksessa oma nuorisotila. On tärkeää, että kaikilla 
nuorilla on matalalla kynnyksellä mahdollisuus päästä viettämään aikaa nuorisotiloille ja, että 
asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaisuus toteutuu. Mikäli nuorisotiloja olisi vain yksi, ei 
tosiasiassa kaikilla olisi enää samankaltaisia osallistumismahdollisuuksia. Nuorisotilat ovat paitsi 
tärkeä vapaa-ajan vietto paikka nuorille, siellä myös tehdään paljon tärkeää syrjäytymistä 
ennaltaehkäisevää toimintaa ja ne ovat siten aivan olennainen osa nuorisotyötä. 
 
Sivistystoimen puolelta haluamme nostaa esille kohdan, jossa esitetään kurssien määrän 
vähentämistä sekä kurssien alkamiskokojen kriittistä tarkastelua. Lukio on yksi keskeisimmistä 
vetovoimatekijöistä kunnassa. On tärkeää, että pienelläkin paikkakunnalla ja lukiossa on 
monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun ja esimerkiksi omiin valintoihin kurssien suhteen. Jo nyt 
osa kunnan nuorista lähtee lähikuntiin opiskelemaan laajemman kurssivalikoiman toivossa tai 
muusta syystä, ja tämä varmasti kasvaisi jos kursseja entisestään kavennetaan. Kurssien koot 
ovat tälläkin hetkellä melko pienet, ja näemme, että nykyisestä ei ole enää varaa lähteä tinkimään. 
Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus valita kursseja siten, ettei esimerkiksi päällekkäisyyksiä synny. 
Oppimateriaalikirjasto niin ikään on merkittävä apu opiskelijoille ja tukee kaikkien tasa-arvoisia 
opiskelumahdollisuuksia. Samoin kunnassa järjestettävät kuljetukset nähdään tärkeänä eikä niistä 
ole hyvä karsia. Haluamme myös huomioida kohdan, jossa puhutaan koulunkäynninohjaajien 
määrän vähentämisestä. Koulunkäynninohjaajat ovat aivan keskeinen toimija koulutyössä ja 
esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien tärkeä apu koulunkäynnissä. Lähitulevaisuudessa 
esimerkiksi vieraskielisten nuorten osuus saattaa kasvaa, jolloin ohjaajia tarvitaan jopa aiempaa 
enemmän. Mielestämme kaikki edellä mainitut toimet tulee säilyttää ennallaan, jotta Pöytyällä on 
jatkossakin turvattu laadukas ja yhdenvertainen koulutus. 
 
Me Pöytyän nuorisovaltuustossa näemme, että hyvinvoivat nuoret ovat koko kunnan etu. 
Tulevaisuuteen katsovan kunnan on tärkeää nähdä, että tämän hetken päätöksillä on suora yhteys 
tulevaan ja esimerkiksi nuorten myöhempään hyvinvointiin. Loppupeleissä kaikissa päätöksissä on 
kyse arvoista, ja siitä mikä nähdään vaalimisen arvoisena asiana. On tietoinen päätös heikentää 
nuorten oloja. Vetoammekin vahvasti päättäjiin, että nuorista ei pidä säästää eikä heitä koskevista 
palveluista leikata.  
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