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Nuorten foorumi eli nuorille suunnattu vaikuttamiseen keskittyvä tapahtuma 

järjestettiin tiistaina 18.10.2022 Ouluhallilla. Nuorten foorumissa muun muassa 

järjestöillä, yhdistyksillä, kaupungin eri toimijoilla ja puolueilla on mahdollisuus 

kohdata, verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia nuorten kanssa. Tapahtuman 

kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja sitä vanhemmat opiskelijat. 

Oman ständin Ouluhalliin 

pystyttivät tuttuun tapaan 

myös Oulun yhdyskunta- ja 

ympäristöpalveluiden 

työntekijät. 

Esittelypisteeltämme pystyi 

bongaamaan päivän mittaan 

asiantuntijoita niin 

ympäristötoimesta, 

kaavoituksesta kuin Oulun 

Infrasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorten foorumin kävijät kirjoittivat post it -lapuille ehdotuksia siitä, miten kaupunkiympäristöä pitäisi 

kehittää. 



Yypin ständillä nuoria oli jututtamassa usean vuoden Nuorten foorumi -

kokemuksella myös kaavoitusyksikön vuorovaikutussuunnittelija Mervi 

Uusimäki. Mervi kertoi päivän olleen menestyksekäs lähtien jo pelkästään siitä, 

että Ouluhallilla vieraili päivän aikana noin 500 nuorta.  

”Kysyimme nuorilta, miten kaupunkia pitäisi kehittää. He kertoivat näkemyksiään 

tulevaisuuden asumisesta, ympäristöteoista ja yhteisötaiteesta. Nuorten 

ajatusten avulla Oulusta voidaan tehdä yhä mukavampi paikka elää, joten on 

tärkeää, että he tietävät voivansa vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittymiseen”, 

pohtii Mervi kupolihallissa vietetyn päivän merkitystä. 

 

 

Yypin ständillä puhuttiin kaupunkiympäristön kehittämisestä hymyissä suin. 

Vuorovaikutussuunnittelija Mervi Uusimäki ja ilmastoasiantuntija Maarit Talvitie näyttävät mallia. 

 



Oulun Infran kunnossapitovalvojat Outi-Maria Kauppi ja Anu Laakko juttelivat 

nuorten kanssa ilkivallasta ja töhrimisestä, jonka myös ständikävijät olivat 

huomanneet katukuvassa. Heiltä arvuuteltiin tuhojen korjaamisen ja putsaamisen 

hintoja, ja kysyttiin, mitä viestintäkanavia pitkin nuoret saavat eniten tietoa 

kaupungin toiminnasta. 

"Somekanavista nuoret seuraavat eniten Instagramia ja TikTokia – sanomalehtiä 

eivät niinkään. Huomasimme, että meidän olisi tarpeen markkinoida enemmän 

myös Oulun palautekanavaa, jonka kautta ilkivallasta voi ilmoittaa anonyymisti. 

Kerroimme, että aina on lupa soittaa myös 112:seen, jos puistossa rikotaan tai 

sotketaan yhteistä omaisuutta, mutta nuorilla vaikuttaa olevan siihen aika korkea 

kynnys", kertoo Anu päivän aikana käydyistä keskusteluista. 

Nuorten foorumin kävijät pääsivät päivän aikana vaikuttamaan myös Oulun 

kaupungin ympäristöohjelman laadintaan. Ständillä kirjattiin ylös ajatuksia 

ympäristöteoista, joita nuoret tekevät itse ja joita toivoisivat kaupungin tekevän.  

”Vastaava kirjallinen kysely toteutettiin viimeksi 4 vuotta sitten nykyisen 

ympäristöohjelman laatimisen yhteydessä, ja nyt kun ohjelmaa päivitetään, 

haluttiin kysely uusia. Kun ehdimme analysoida kaikki päivän aikana nuorilta 

kerätyt vastaukset, kerromme niistä kaikille yyppiläisille täällä Akkunassa”, lupaa 

ympäristötoimen ilmastoasiantuntija Maarit Talvitie. 

Tapahtuman järjestämisestä vastasivat Oulun kaupungin nuorisopalveluiden 

työntekijät, joille yyppiläiset välittävät ison kiitoksen hienoista järjestelyistä! Oli 

ilo olla jälleen mukana 😊  

Lisätietoja Oulun kaupungin nuorisopalveluiden toiminnasta ja Nuorten 

foorumista löydät Oulun kaupungin Nuorten Oulu-verkkosivuilta. 

https://www.nuortenoulu.fi/
https://www.nuortenoulu.fi/


 

Kunnossapitovalvoja Outi-Maria Kauppi jakoi ständillä käyneille nuorille Oulu-kangaskasseja ja 

tuubihuiveja. 

 


