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1. Yleistä 
 
Hämeenlinnan nuorisovaltuusto on toiminut Hämeenlinnan kaupungissa kuntalain edellyttämänä 
nuorten vaikuttamistoimielimenä. 
 
Nuorisovaltuusto on taannut kaikille kaupungin nuorille yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa nuoria 
koskevaan päätöksentekoon sekä edistänyt nuorten osallisuutta kaupungissa. Nuorisovaltuuston 
toiminta on ollut avointa kaikille 12-21-vuotiaille hämeenlinnalaisille nuorille ja se on 
puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.  
 
Nuorisovaltuusto edustaa nuoria kaupungin toimielimissä. Nuorisovaltuusto tuo nuorten ajatuksia 
kaupungin toimielinten käsittelyyn, valmistelee esityksiä ja aloitteita sekä seuraa niiden käsittelyä 
ja kaupungin päätöksentekoa. Nuorisovaltuusto antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa 
laajemmalla tasolla kuin esimerkiksi oppilas- ja opiskelijakunnissa. Nuorisovaltuuston jäsenet 
osallistuvat kaupungin päätöksenteon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, nuorten etu 
huomioiden. Nuorisovaltuusto tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin päättäjien kanssa. 
Nuorisovaltuusto pitää yhteyttä kaupungin nuoriin, nuorten parissa työskenteleviin tahoihin ja 
muihin nuorisovaltuustoihin. Nuorisovaltuusto järjestää vaikuttavia tapahtumia ja on yhteisö, 
johon jäsenet kuuluvat. Nuorisovaltuuston arvot ovat avoimuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo. 
 
Kaudelle 2017-2018 nuorisovaltuusto asetti neljä kärkihanketta, jotka jakautuvat kahteen 
ryhmään. Nuorisovaltuuston toimintaa tukevat hankkeet: ”Nuorisovaltuusto osallistuu aktiivisesti 
kaupungin päätöksentekoon ja ylläpitää vuorovaikutteisia välejä kaupungin päättäjiin” ja 
”Nuorisovaltuusto viestii tehokkaasti”. Kaksi muuta kärkihanketta liittyvät nuorisovaltuuston 
järjestämään toimintaan: ”Nuorisovaltuusto järjestää vaikuttavia tapahtumia” ja ”parannetaan 
nuorten mahdollisuuksia harrastaa”. 
 
 

2. Nuorisovaltuusto hallinnollisesti 
 

2.1 Nuorisovaltuusto 
 
Kaudella 2017-2018 Hämeenlinnan nuorisovaltuustossa on toiminut kaikkiaan 39 jäsentä, joista 

osa on liittynyt toimintaan kesken toimikauden. Kauden kuluessa kahdelle jäsenelle on 
myönnetty ero nuorisovaltuustosta. Nuorisovaltuuston on kokoontunut kauden aikana 
kokonaisuudessaan neljä kertaa: kolmesti syksyllä, kerran keväällä sekä kokoontunut 
kevään ryhmäytymisen sekä syksyn leirin muodossa. Nuorisovaltuuston kaikki jäsenet ovat 
päässeet osallistumaan toimintaan digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Jäsenille on 
tarjottu mahdollisuus ideoida ja kommentoida toimintaa. Nuorisovaltuusto on 
kokouksissaan hyväksynyt keskeiset asiakirjat ja hallituksen avoimuuslinjauksen mukaisesti 
nuorisovaltuustoa on tiedotettu kaikesta toiminnasta ja kaikki dokumentit on toimitettu 
jäsenten kommentoitavaksi.  

 
2.2 Nuorisovaltuuston hallitus 

 
Hallituksen muodostivat kaudella 2017 – 2018 16 nuorisovaltuston jäsentä: Juho Nihti, Katri 

Friman, Ida Stenvall, Leevi Palo, Okko Heiskanen, Sonja Mäenpää, Nelma Nieminen, Emma 
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Metsälä, Kia Grönlund, Ahti Hyvärinen, Aatu Pulkkinen ja Armin Kellomäki sekä 
puheenjohtaja Eero Roslander, 1. varapuheenjohtaja Anne Penttilä, 2. Varapuheenjohtaja 
Saara Ojanperä ja sihteeri Mette Turtiainen. 

 
Hallitus on ensisijaisesti vastannut nuorisovaltuuston toiminnasta ja toimintasuunnitelman 

toteuttamisesta. Sille asetettujen tehtävien mukaisesti hallitus on ylläpitänyt ja suunnitellut 
toimintaa. Hallitus on vastannut nuorisovaltuuston harjoittamasta edunvalvonnasta 
vastaamalla nuorisovaltuuston kannanmuodostuksesta ja hyväksynyt ajankohtaisissa 
tilanteissa esiinnousevia näkemyksiä nuorisovaltuuston kannoiksi ja laatinut 
nuorisovaltuuston laatimat lausunnot. Hallitus on kokoontunut kauden aikana seitsemän 
kertaa.  

 
2.3 Nuorisovaltuuston alueryhmät 

 
Nuorisovaltuuston sisällä on toiminut Kanta-kaupungin, Iittalan, Hauhon ja Lammin alueryhmät, 

jotka vastaavat matalan kynnyksen osallistavasta vaikuttamistyöstä. Alueryhmät ovat 
kauden aikana mm. ottaneet osaa heijastinten jako tempaukseen, järjestäneet leffa-illan ja 
nuva-illan nuorisovaltuustosta kiinnostuneille sekä tulevat ottamaan osaa 
kesäloma-express ja elomessut tapahtumiin.  

 
2.4 Nuorisovaltuuston työryhmät 

 
Nuorisovaltuustossa ei ole toiminut pysyviä työryhmiä kaudella 2017-2018. 
 

3. Talous 
Nuorisovaltuuston käytössä on ollut vuoden vaihteesta lähtien yhdeksi vuodeksi tarkoitettu 12 000 
euron summa, jonka käyttöä suunniteltiin kaikille avoimessa budjettikokouksessa marraskuussa. 
Nuorisovaltuusto hyväksyi budjetin ja sen käyttöön liittyvät sääntömuutokset, jonka jälkeen 
hallitus on päättänyt varojen käytöstä käyttösuunnitelman mukaisesti. Varoja on kevätkauden 
aikana kohdistettu toiminnan ylläpitämiseen, kouluttautumiseen, tapahtumajärjestämiseen sekä 
materiaaleihin. Hankinnoista on tiedotettu nuorisovaltuustoa pikimiten.  
 

4. Viestintä 
4.1 sisäinen tiedotus 

 
Nuorisovaltuuston sisäistä tiedotusta on hoidettu ensisijaisesti Whatsappin välityksellä ja ajoittain 
sähköpostitse. Jäseniä on tiedotettu toiminnasta, annettu ideointi ja kommentointi 
mahdollisuuksia sekä pyritty osallistamaan kaikkia jäseniä erilaisiin tapahtumiin.  
 

4.2 ulkoinen viestintä ja markkinointi 
 
Nuorisovaltuuston viestinnästä on vastannut kolmehenkinen viestintätiimi sekä viestinnästä 
vastaava varapuheenjohtaja. Viestinnän painopiste on kauden aikana ollut instagramissa, jossa on 
tiedotettu toiminnasta mahdollisimman monialaisesti. Viestinnällä on levitetty positiivista kuvaa 
nuorisovaltuuston toiminnasta. Kauden aikana otettiin käyttöön myös nuorisovaltuuston snapchat 
tili.  
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Nuorisovaltuusto on kauden aikana ollut esillä mediassa lukuisia kertoja. Laajoja juttuja 
nuorisovaltuuston toiminnasta on ollut yhteensä noin viisi ja mainintoja kymmenittäin. Mediassa 
nuorisovaltuustoa on edustanut ensisijaisesti puheenjohtajisto.  
 
Nuorisovaltuusto on tarpeen mukaan tiedottanut päättäjiä toiminnastaan ja pyrkinyt 
onnistuneeseen vaikuttajaviestintään. Syksyyllä päättäjiä tiedotettiin sähköpostitse käyntiin 
lähteneestä toiminnasta ja palveluverkko päätöksenteon yhteydessä päättäjiin oltiin 
laajamittaisesti yhteyksissä. Muutoin yksittäisiin päättäjiin on olut yhteyksissä tarpeen mukaan.  
 

5. Yhdenvertaisuus 
 
Nuorisovaltuusto on pyrkinyt toiminnassaan yhdenvertaisuuteen toiminnan kaikilla eri tasoilla. 
Jäsenet ovat sitoutuneet kohtelemaan muita ja eriäviä mielipiteitä kunnioittavasti. 
Nuorisovaltuusot on huolehtinut, ettei sen toiminta, materiaalit tai tiedottaminen ole syrjivää tai 
vihamielistä ketään kohtaan.  
 

6. Vaikuttamistoiminta 
 

6.1 vaikuttamistoiminta yleisesti 
 
Nuorisovaltuusto on tavoitteensa mukaisesti ollut osa kunnan arkea ja päätöksentekoa toimien 
nuorten edunvalvojana ja äänitorvena. Nuorisovaltuusto on tehnyt yhteistyötä oppilaitosten, 
kaupungin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tavoitteeseen päästäkseen sekä pitänyt 
yllä vuorovaikutteisia välejä kaupungintoimijoihin. 
 
Keskeisenä saavutuksena vaikuttamistoiminnassa voidaan pitää peruuntunutta suurlukio päätöstä, 
jonka eteen nuorisovaltuusto teki laajaa vaikuttamistyötä yhdessä oppilaitosten kanssa päästen 
tavoitteeseensa.  
 
Osana oppilaitosyhteistyötä nuorisovaltuusto lähti pyrkimään yhteistyöhön opiskelijakuntien 
kanssa lukiopäätöksenteossa ja järjesti opiskelijakuntien osallisuutta sekä yhteistyötä nuvan 
kanssa käsittelevän tilaisuuden keväällä. Tilaisuudessa kartoitettiin opiskelijakuntatoiminnan 
ongelmia ja etsittiin ratkaisuja niihin sekä pohdittiin nuvan ja opiskelijakuntien välisen yhteistyön 
mahdollisuuksia seuraavalla kaudella hyödynnettäväksi. Nuorisovaltuusto valmisteli ja lähti 
toteuttamaan toimintaa esitteleviä kouluvierailuja kaikkiin kaupungin yläkouluihin.  
 
Kauden aikana nuorisovaltuusto kirjoitti kaksi lausuntoa ja yhden kannanoton, jotka koskivat 
linja-autoaseman asemakaavaa ja kaupungin palveluverkkoa.  
 
Toimielimissä tehtävän edustustyön ohella nuorisovaltuuston jäsenet ovat edustaneet kaupungin 
nuoria kymmenissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa vaikuttaen välillisesti ja välittömästi.  
 

6.2 Osallisuus 
 
Nuorisovaltuusto on toiminnassaan pyrkinyt laaja-alaiseen osallisuuteen. Osallisuudella 
tarkoitetaan vaikuttamisen ja edustuksellisen demokratian ohella myös mielipiteen kysymistä, 
mukaan ottamista ja yhteisöllisyyttä. Toiminnassaan nuorisovaltuusto on pyrkinyt niin sisäisesti 
kuin ulkoisestikin levittämään osallisuutta.  
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6.3 Edustuspaikat 
 
Nuorisovaltuusto on ollut edustettuna kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa, 
maakunnallisessa nuorisovaltuustossa sekä erilaisissa työryhmissä joihin se on kutsuttu. Yhteensä 
edustustilaisuuksia on ollut kymmenittäin ja edustustehtäviä on pyritty jakamaan tasapuolisesti.  
 
Toimielimissä nuorten edustajat ovat tuoneet nuorisovaltuuston näkemyksiä kaupungin 
päätöksentekoon ja ylläpitäneet sekä edesauttaneet vuorovaikutteisten välien muodostumista 
päättäjiin. Nuorisovaltuusto on pyrkinyt keskustelemaan kokouksissa päätettävistä asioista 
etukäteen muodostaakseen linjansa, jonka edustajat tuovat kokouksissa esiin. Nuorisovaltuuston 
omissa kokouksissa edustajat ovat käyneet läpi toimielimissä käytyjä asioita ja tiedottaneet 
toiminnastaan. Toimielinten kokousten yhteydessä jäseniä on kannustettu tiedottamaan päättäjiä 
nuorisovaltuuston toiminnasta ja linjoista myös epävirallisesti.  
 
Edustajat ovat allekirjoittaneet nuorisovaltuuston hyväksymän edustussitoumuksen, jossa he 
sitoutuvat toimimaan tehtävissään tehtävän arvon mukaisesti ja tiedottamaan nuorisovaltuustoa 
toiminnastaan. 
 
Nuorisovaltuusto valitsi joulukuussa viisi edustajaa Kanta-Hämeen maakunnalliseen 
nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustoa edustamaan valittiin: Aatu Pulkkinen, Silja Tast, Saara 
Ojanperä, Lilli Matveinen ja Eero Roslander. Keväällä nuorisovaltuuston hallitus esitti 
maakunnallisen nuorisovaltuuston johdolle huolensa ja kysymyksiä toiminnasta. 
 
Edustuspaikat kaupungin toimielimissä jakautuivat seuraavasti: 
 
Kaupunginvaltuusto: Eero Roslander ja Juho Nihti 
Sivistys- ja hyvinvointi lautakunta: Armin Kellomäki ja Anne Penttilä 
Kaupunkirakenne lautakunta: Nelma Nieminen ja Ahti Hyvärinen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sonja Mäenpää ja Saara Ojanperä 
 
 

6.4 Suomen nuorisovaltuustojen Liitto ry. 
 
Nuorisovaltuusto on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisessa Suomen nuorisovaltuustojen liiton 
toiminnassa. Nuorisovaltuuston jäseniä on osallistunut kauden aikana järjestettäville 
valtakunnallisille koulutustapahtumille, joihin osallistumista nuorisovaltuusto on tukenut. 
Kouluttautumisen ohella nuorisovaltuusto oli edustettuna liittokokouksessa, jossa päätettiin 
nuoria ja nuorisovaltuustoja koskevista edunvalvonnallisista teemoista, linjattiin liiton toiminnasta 
sekä valittiin uusi liittojohto. Nuorisovaltuusto on ottanut osaa liiton paikallisjärjestön, Hämeen 
piirin, toimintaan ja puheenjohtaja Eero Roslander on edustanut nuorisovaltuustoa Hämeen piirin 
hallituksessa.  
 

6.5 Muu vaikuttamistoiminta 
 
Nuorisovaltuuston jäseniä on kannustettu laajaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja jäsenet 
ovatkin toimineet lukuisissa muissa vaikuttajaryhmissä ja järjestöissä. Nuorisovaltuuston jäseniä 
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on ollut edustettuna m. opiskelijakunnissa, joiden kanssa on pyritty yhteistyöhön. Jäseniä on 
kannustettu hyödyntämään muuta toimintaa nuorisovaltuuston toiminnassa ja toisinpäin. 
 

7. Kärkihankkeet 
 
Nuorisovaltuusto asetti kaudelle 2017-2018 neljä kärkihanketta, joita se on pyrkinyt erityisesti 
edistämään. Kärkihankkeista kirjattiin erillinen tavoiteohjelma ja niitä on pyritty nostamaan esiin 
erityyppisissä formaaleissa ja informaaleissa yhteyksissä.  
 
Kärkihanke: Nuorisovaltuusto osallistuu aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon ja ylläpitää 
vuorovaikutteisia välejä päättäjiin: 
 
Tavoite Toteutuminen 
Avoin ja rehellinen 
keskusteluyhteys kaupunkiin 
ja päättäjiin 

Nuorisovaltuusto on vakiinnuttanut paikkansa 
päätöksenteossa ja vuorovaikutus päättäjiin on entistä 
vastavuoroisempaa. Aktiivinen ja avoin keskusteluyhteys on 
saavutettu. 

Nuorisovaltuusto on 
aktiivisesti mukana kaupungin 
päätöksenteossa 

Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti osana kaupungin 
päätöksentekoa tuoden nuorten asiaa esille 
päätöksenteossa ja edistäen nuorten asemaa 
Hämeenlinnassa. 

Nuorisovaltuusto tuo 
monialaisesti nuorten 
näkökulmaa päätettäviin 
asioihin 

Nuorisovaltuusto on tuonut monialaisesti nuorten 
näkökulmaa päätettäviin asioihin aktiivisella 
vaikuttamistyöllä ja saavuttanut tavoitteitaan mm. suurlukio 
päätöksenteossa. 

Nuorisovaltuuston 
toiminta otetaan 
sopivalla vakavuudella 
huomioon ja eri 
toimijoiden asenteet 
nuorten vaikuttamista 
kohtaan ovat kunnossa 

Nuorten osallisuuteen liittyy edelleen asenteellisia ongelmia, 
mutta aktiivinen ja osaava vaikuttamistyö on vahvistanut 
oikeanlaista suhtautumista nuorisovaltuuston toimintaan. 

 
 
Kärkihanke: Nuorisovaltuusto viestii tehokkaasti 
 
Tavoite Toteutuminen 
Nuorisovaltuusto toimii 
aktiivisesti sosiaalisessa 
mediassa 

Nuorisovaltuuston viestintää on herätelty onnistuneesti 
Instagramissa ja Twitterissä, mutta muiden 
käyttöönotettujen sosiaalisen median kanavien 
vakiinnuttaminen on jäänyt vaiheeseen. 

Yhteydestä riippuen 
nuorisovaltuusto välittää 
itsestään rentoa, 
ajankohtaista ja 
nuorisovaltuuston 
vaikuttamistoiminnasta 
informoivaa sisältöä. 

Nuorisovaltuusto on välittänyt toiminnastaan onnistuneesti 
monipuolista kuvaa Instagramissa ja viestinyt formaalisti 
sekä tiedottavasti Twitterissä. 
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Nuorisovaltuusto tekee 
itseään tunnetuksi 
päättäjille ja nuorille 
viestinnän keinoin. 

Nuorisovaltuuston kanavat tekevät nuorisovaltuustoa 
tunnetuksi, mutta ne saavuttavat edelleen liian vähän 
päättäjiä ja muita nuoria. 

 
Kärkihanke: Nuorisovaltuusto järjestää vaikuttavia tapahtumia 
 
Tavoite Toteutuminen 

Nuorisovaltuusto 
järjestää vaikuttavia 
tapahtumia, jotka 
tavoittavat 
mahdollisimman laajasti 
kaupungin nuoria 

Nuorisovaltuusto on keskittynyt tapahtumatoimintaan 
toissijaisena vaikuttamistyön jälkeen, mikä näkyy 
tapahtumatoiminnassa oman suuren tapahtuman 
puutteena. Kuitenkin nuorisovaltuusto on järjestänyt 
tapahtuman opkh-toimijoille sekä keskutelustilaisuuden 
harrastustoimijoille ja suunnitelee osallistumista 
kesäloma-express ja elomessut –tapahtumille. 
Nuorisovaltuusto on myös ollut edustettuna lukuisissa 
sidosryhmien tapahtumissa. 

Nuorisovaltuusto viestii 
onnistuneilla 
tapahtumilla 

Nuorisovaltuuston tapahtumissa on välitetty tietoa 
toiminnasta.  

 
 
Kärkihanke parannetaan nuorten mahdollisuuksia harrastaa 
 
Tavoite Toteutuminen 
Kaikilla nuorilla on 
mahdollisuus harrastaa 

Nuorisovaltuusto on kartoittanut mahdollisuuksia taata 
kaikille nuorille mahdollisuus harrastaa ja tutustunut eri 
malleihin, kuten harrastusseteliin, liikuntalukkariin ja käynyt 
läpi harrastusmahdollisuuksista tiedottamista. Toimivien 
mallien löytämiseksi nuorisovaltuusto järjesti 
keskustelutilaisuuden harrastusmahdollisuuksien 
parantamisesta päättäjille ja harrastustoimijoille. 
Keskustelujen pohjalta koottiin tavoitteet koskien 
harrastusmessuja, harrastuksista tiedottamista ja koulujen 
tilojen hyödyntämistä.  

Tehdään yhteistyötä 
kaupungin ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa 

Realistisia toimintamalleja kartoitettiin järjestämällä 
keskustelutilaisuus kaupungin ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa harrastusmahdollisuuksien 
parantamisesta. Uusi keskustelu on suunnitteilla. 

Parannetaan nuorten 
harrastusmahdollisuuksia 

ks. Kohta ” Kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastaa” 

 
8. Yhteenveto 

 
Nuorisovaltuusto on saavuttanut asettamiaan tavoitteita kuluneen kauden aikana ja noudattanut 
laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Nuorisovaltuusto on onnistunut vaikuttamaan positiivisesti 
kaupungin nuorten elämään ja osallisuuteen vaikuttamistyöllään.  
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Nuorisovaltuusto on vakiinnuttanut paikkansa päätöksenteossa ja kaupungin arjessa sekä 
tavoitteensa mukaisesti tunnettu nuorten vaikuttamiskanava ja osallisuuden edistäjä, joka on 
edistänyt nuorten asemaa kaikessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on pyrkinyt olemaan 
viihtyisä hallinnollisesti tehokkaasti toimiva ja aikaansaava yhteisö. Nuorisovaltuusto on pyrkinyt 
laaja-alaiseen yhteistyöhön. Aktiivinen yhteistyö on tukenut nuorisovaltuuston vaikuttavuutta. 
Nuorisovaltuusto on herätellyt viestintäänsä tehokkaasti sekä saavuttanut näkyvyyttä kaupungissa 
m. median kautta. Nuorisovaltuusto on edistänyt arvojensa mukaisia ideoita ja hankkeita 
 
Toimintaa on ohjannut yhdenvertaisuus, yhteistyökyvykkyys, laaja-alainen osallisuus, 
avoimuus, innostavuus, yhteenkuuluvuus ja aktiivinen rohkea osallistuminen päätöksentekoon. 
 
 
 
Hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa 30.5.2018 
 
Lisätietoja antaa 2017-2018 puheenjohtaja 
Eero Roslander 
eero.roslander@pp.inet.fi 
04577305110 
 

mailto:eero.roslander@pp.inet.fi

