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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. Ouluhallilla vieraili tapahtuman aikana yhteensä noin 500 nuorta. 

Oman ständin Ouluhalliin pystyttivät lokakuussa tuttuun tapaan myös Oulun yhdyskunta- 

ja ympäristöpalveluiden työntekijät. Ständillä kirjattiin ylös ympäristö- ja ilmastotekoja, 

joita nuoret tekevät itse ja joita toivoisivat kaupungin tekevän. Vastaava kysely toteutettiin 

neljä vuotta sitten kaupungin nykyisen ympäristöohjelman laatimisen yhteydessä. 

Ympäristöohjelmaa päivitetään parhaillaan, joten totesimme, että nyt on hyvä hetki toistaa 

kysely. Vastauksia tällä kertaa sähköisesti toteutettuun kyselyyn saatiin reilut 60. 

Yli puolet nuorista oli aika tai erittäin paljon huolissaan ilmastonmuutoksesta. Osuus ei ole 

neljässä vuodessa juurikaan muuttunut. Yli kolmannes koki kuitenkin voivansa itse 

vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kun edelliskerralla osuus oli noin neljäsosa. Lähes kaikki 

vastaajat kertoivat itse tai perheensä tehneen jotakin ilmasto- tai ympäristötekoja.  

Mielenkiintoista on, että selvästi aiempaa pienempi osuus vastasi lajitelleensa jätteitä tai 

kierrättäneensä. Vuonna 2018 osuudet olivat n. 90 %, nyt alle 70 %. Omien toimien 

vaikutuksia oli myös pohtinut edelliskertaa harvempi. Sähkönkulutusta sen sijaan kertoi 

vähentäneensä selvästi aiempaa useampi. 



 

Nuorilta kysyttiin myös, kuinka paljon koulussa on puhuttu ilmastonmuutoksesta ja sen 

vaikutuksista. Vastaukset hajaantuivat yllättävän voimakkaasti, ja molempiin ääripäihin (ei 

lainkaan – erittäin paljon) tuli runsaasti vastauksia. Eniten valintoja tuli kuitenkin 

vaihtoehtoon jonkin verran. 

Halusimme myös tietää, mitä kaupungin pitäisi nuorten mielestä tehdä ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Kuten neljä vuotta sittenkin, eniten kommenteissa näkyivät roskaamisen 

vähentäminen ja joukkoliikenteen parantaminen. Myös viestintä ja tiedon lisääminen sekä 

luonnonsuojelu nousivat esille. Lisäksi kaupungin toivottiin vähentävän omaa 

sähkönkulutustaan. Nämä kaikki teemat ovat mukana ympäristöohjelman päivitystyössä. 

Ympäristöohjelman tavoitteita ei voida saavuttaa ilman kuntalaisten osallistumista ja oli 

arvokasta, että saimme vahvistusta kyseisten teemojen tärkeydestä myös nuorilta. 

Ilmastoasiat olivat tapahtumassa esillä myös ainakin Ilmastolukiot -hankkeen ständillä, 

jossa pystyi muiden tehtävien ohella myös vastaamaan kyselyymme. 

Nyt päivitettävä ympäristöohjelma on voimassa vuoteen 2026 eli viimeistään uuden 

ohjelman laatimisen yhteydessä on tarkoitus taas toistaa kysely. 

 

https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/ilmastolukiot/

