Heinolan nuorisovaltuusto on helmikuussa lähettänyt sähköpostia kuntavaaleista Heinolan
puolueille. Sähköpostissa oli liitteenä linkki kuntavaaleihin liittyvään kyselyyn ja pyyntö, että
mahdollisimman moni puolueiden jäsen vastaisi kyselyyn. Kyselyyn vastasi 22 tänä keväänä
kuntavaaleissa ehdolle asettuvaa poliitikkoa. Kyselyyn vastanneet poliitikot ovat
Sosiaalidemokraattien, Keskustan, Vihreiden tai Parempi Heinolan jäseniä. Kyselyyn vastasi eniten
Parempi Heinolan jäseniä. Kyselyssä oli 27 monivalintakysymystä. Monivalinnassa
vastausvaihtoehtoina olivat kyllä, mahdollisesti, en tiedä, ei välttämättä ja ei. Lisäksi kyselyn
lopussa oli mahdollista kirjoittaa muita kommentteja tai palautetta nuorisovaltuustolle. Kyselyn
tarkoituksena oli kerätä poliitikkojen mielipiteitä nuoria koskeviin asioihin.
Kyselyssä kysyttiin kuntapoliitikoiden mielipidettä siitä, pitävätkö he nuoria koskevia asioita
tärkeinä ja aikovatko he vaikuttaa niihin. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista pitävät nuoria
koskevia asioita tärkeinä ja aikovat vaikuttaa niihin, jos heidät valitaan kuntavaaleissa. Kyselyssä
kysyttiin myös, onko nuorten äänen kuuleminen ja nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuudet
tärkeitä kyselyyn vastanneille kuntapoliitikoille. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kuntapoliitikot
pitävät näitä asioita tärkeinä.

Viime vuosina on käyty keskusteluja nuorten äänestysaktiivisuudesta. Vanhemmat ihmiset ovat
yleensä aktiivisempia äänestämään kuin nuoret. Tästä syystä kyselyssä haluttiin tietää
kuntapoliitikkojen mielipiteitä siitä, miten nuoret yleensä äänestävät. Kyselyn mukaan noin 9 %
kuntapoliitikkoista on sitä mieltä, että nuorten innottomuus äänestämiseen on huonontunut ja
noin 36 % on sitä mieltä, että se on mahdollisesti huonontunut.

Kuitenkin noin 80 % mielestä nuoria aikuisia pitäisi saada äänestämään aktiivisemmin ja loput
kyselyyn vastanneista ovat sitä mieltä, että nuoria pitäisi mahdollisesti saada äänestämään
aktiivisesti tai he eivät tiedä pitäisikö nuoria saada äänestämään aktiivisemmin.

Vähän yli puolet kyselyyn vastanneista luulevat, että nuoret mahdollisesti äänestäisivät heitä
kuntavaaleissa. Kuitenkin moni vastanneista ei tiedä äänestävätkö nuoret heitä kuntavaaleissa.

Yksi vastanneista ajattelee, että nuoret eivät äänestä häntä kuntavaaleissa. Nuorilla tarkoitetaan
tässä kohdassa 18–22-vuotiaita henkilöitä.

68 % kuntapoliitikoista on sitä mieltä, että nuoria aikuisia tulisi huomioida enemmän
päätöksenteossa. Loput kuntapoliitikot kertovat, että heidän mielestään nuoria aikuisia pitäisi
mahdollisesti huomioida enemmän päätöksenteossa.
Heinolan nuorisovaltuustolle on muutamaan kertaan tullut toiveita siitä, että täysi-ikäisten
nuorten harrastus ja vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia on Heinolassa melko vähän ja niitä tulisi
lisätä. Kyselyssä kysyttiin kuntapoliitikkojen mielipidettä asiaan. Enemmistön mielestä täysiikäisten nuorten harrastus ja vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia tulisi lisätä tai tulisi mahdollisesti
lisätä Heinolassa.

Heinolassa on aloitettu alakouluissa harrastemalli, jossa alakouluilla järjestetään viikoittain erilaisia
harrastekerhoja. Nuva halusi tietää mitä mieltä kuntapoliitikot ovat nuorten
harrastusmahdollisuuksista Heinolassa. Kuntapoliitikoilla oli hyvin eriäviä mielipiteitä asiasta.

Viime aikoina Heinolassa on käyty keskustelua skeittiparkin rakentamisesta. Skeittiparkki on
päätetty sijoittaa liikennepuiston viereen, mutta pitkään pohdittiin sen sijoittamista myös uuden
lukion pihalle. Kuntapoliitikoilla oli eriäviä mielipiteitä siitä, onko skeittiparkin sijoittaminen
liikennepuiston viereen parempi vaihtoehto kuin uuden lukion pihaan. Skeittiparkin rakentamisen
yhteydessä on käyty keskustelua myös siitä, onko kaupungin keskustassa riittävästi
mahdollisuuksia nuorten harrastaa ja viettää aikaa. Enemmistö kyselyyn vastanneista
kuntapoliitikoista on sitä mieltä, että kaupungin keskustassa pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia
nuorten harrastaa ja viettää aikaa.

Nuorista ja heidän vapaa-aikansa vietto paikoista ja mahdollisuuksista on ollut myös keskustelua
viime aikoina. kuntapoliitikoista puolet ajattelevat, että Heinolassa pitäisi mahdollisesti olla
useampia nuorisotiloja, joissa nuoret voivat viettää vapaa-aikaansa. Heinolan nuorisovaltuusto on
saanut kuulla, että nuoret toivoisivat Heinolaan moposuoraa, jossa voisi ajaa suljetulla alueella
turvallisesti. Kyselyyn vastanneilla kuntapoliitikoilla on jonkin verran erilaisia mielipiteitä siitä,
tulisiko Heinolassa olla moposuora. Kukaan kuntapoliitikoista ei kuitenkaan suoraan vastusta
moposuoraa.

Harrastus ja vapaa-ajan vietto paikkojen lisäksi Heinolassa on käyty keskustelua uusien koulujen
rakentamisesta. Noin 70 % kannattaa uusien koulujen, esimerkiksi Kailas-talon rakentamista.
Osa lapsista kokee, että ala-asteelta yläasteelle siirtyminen on pelottavaa ja jännittävää. Noin 36 %
kuntapoliitikoista ajattelee, että kaupungin tulisi helpottaa nuorten siirtymistä ala-asteelta
yläasteelle vielä enemmän ja moni kuntapoliitikoista ajattelee, että sitä pitäisi mahdollisesti
helpottaa. Toiselle asteelle eli lukioon tai ammattikouluun siirtymistä pitäisi kuitenkin suurimman
osan mielestä tukea enemmän. Noin puolet kuntapoliitikoista kokee, että Heinolan pitäisi
panostaa enemmän toisen asteen koulutukseen.
Suomen hallitus on päättänyt, että maksuton toisen asteen koulutus tulee voimaan 1.8.2021.
Tämä tarkoittaa sitä, että tänä keväänä peruskoulusta valmistuvien ja sitä nuorempien
opiskelijoiden ei tarvitse maksaa toisen asteen koulutuksesta. Kaikki kuntapoliitikot pitävät tätä
hyvänä asiana. Toisen asteen maksuttomuuden lisäksi Suomen hallitus on päättänyt nostaa
oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen. Ainoastaan yksi kyselyyn vastanneista kuntapoliitikoista ei pidä
tätä hyvänä asiana, mutta kuntapoliitikoiden mielipiteet eroavat myös muuten melko paljon.

Oppivelvollisuusiän nostamista on jossain vaiheessa perusteltu myös sillä, että se lisää nuorten
kouluttautumista toisen asteen jälkeen. Vähän alle puolet heinolalaisista kuntapoliitikoista pitävät

tätä mahdollisena, mutta melkein 20 % heistä ovat sitä mieltä, että oppivelvollisuusiän
nostaminen ei välttämättä lisää nuorten kouluttautumista toisen asteen jälkeen.

Koronapandemian myötä puheenaiheeksi on noussut vielä lisää nuorten mielenterveys.
Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset ovat lisänneet osan nuorista ahdistusta
ja muita mielenterveysongelmia, esimerkiksi sen takia, että nuoret eivät ole voineet nähdä
ystäviään. Heinolassa on jonkin aikaa ollut etenkin nuorten keskuudessa puhetta siitä, että avun
saaminen mielenterveyden ongelmiin on vaikeaa. Heinolan nuorisovaltuusto kysyi
kuntapoliitikoilta, tulisiko nuorten mielenterveyteen ja sen hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn
kiinnittää enemmän huomiota. Kaikki heistä ajattelevat, että näin tulisi tehdä. Heinolassa sekä
valtakunnallisesti on ollut puhetta erilaisista matalan kynnyksen mahdollisuuksista päästä
juttelemaan jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Kuntapoliitikot ovat sitä mieltä, että Heinolassa
olisi tarvetta lisätä tällaisia matalan kynnyksen mahdollisuuksia. Mielenterveysongelmista
puhuttaessa usein nousee esiin kiusaaminen ja sen ehkäiseminen. Kaikki kuntapoliitikot pitävät
tärkeänä ehkäistä ja vähentää kiusaamista Heinolassa.

Mielenterveysongelmia ja kiusaamista ehkäistäessä yleensä puhutaan myös liikunnan ja ulkoilun
merkityksestä. Kaikki kyselyyn vastanneet kuntapoliitikot pitävät tärkeänä tai melko tärkeänä sitä,
että nuorten liikkumista ja ulkoilua pitäisi lisätä. Hyvään mielenterveyteen vaikuttaa päihteiden
käyttö ja elintavat. Heinolan nuorisovaltuusto on suunnitellut energiajuomien vastaista kampanjaa
yläasteelle ja tästä syystä kyselyssä kysyttiin myös energianjuomien käyttöön puuttumisesta.
Valtaosa kuntapoliitikoista pitää energiajuomien ja päihteiden käyttöön puuttumista tärkeänä ja
heidän mielestään siihen pitäisi puuttua tarkemmin. Heinolassa on käyty myös jonkin verran
keskustelua maksuttoman aamupalan tai välipalan järjestämisestä peruskoulussa ja toisella
asteella. Kuntapoliitikoista kaikki yhtä lukuun ottamatta kannattavat maksuttoman aamupalan tai
välipalan järjestämistä.

Heinolan nuorisovaltuusto kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita kuntapoliitikkoja ja toivottaa kaikille
hyvää kevättä!

