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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 – 18 -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. 

 
 

2. Nuorisovaltuusto hallinnollisesti 
 

2.1 Nuorisovaltuusto 
 

Kauden 2018 - 2019 alkaessa nuorisovaltuuston muodostivat 37 jäsentä. Kauden aikana 
jäseniä erosi muutama, jonka vuoksi kauden lopussa jäsenmäärä oli 32. 
Nuorisovaltuuston on kokoontunut kauden aikana kokonaisuudessaan viisi kertaa: 
yleiskokous 20.8., järjestäytymiskokous 2.9., 17.12., 21.2. ja 27.5. Nuorisovaltuusto on 
kokouksissaan hyväksynyt keskeiset asiakirjat ja hallituksen avoimuuslinjauksen 
mukaisesti nuorisovaltuustoa on tiedotettu kaikesta toiminnasta. 

 
2.2 Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto 

 
Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Eero Roslander, 1. 
varapuheenjohtajaksi Mari Pinomäki, 2. varapuheenjohtajaksi Joona Gynther ja 
sihteeriksi Nelma Nieminen. Joulukuun nuorisovaltuuston kokouksessa puheenjohtaja 
Eero Roslander erosi, jonka johdosta 1. varapuheenjohtajasta Mari Pinomäestä tuli 
puheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtajasta Joona Gyntheristä 1. varapuheenjohtaja. 2. 
varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Nokkonen. 

 
 
 



2.3 Nuorisovaltuuston hallitus  
 

Järjestäytymiskokouksessa hallituksen muodosti puheenjohtajiston lisäksi 8 jäsentä: 
Laura Nokkonen, Heta Karrimaa, Aatu Pulkkinen, Ida Stenvall, Okko Heiskanen, Sonja 
Mäenpää, Lilli Matveinen ja Anne Penttilä. Joulukuun kokouksessa hallitusta 
täydennettiin, sillä Okko Heiskanen erosi nuorisovaltuustosta ja Lilli Matveinen luopui 
paikastaan. Täydennettyyn hallitukseen valittiin Veeti Rossi, Armin Kellomäki ja Camilla 
Lehtimäki. 

 
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 esiin nousevia näkemyksiä nuorisovaltuuston 
kannoiksi ja laatinut nuorisovaltuuston laatimat lausunnot.  

 
2.4 Nuorisovaltuuston alueryhmät 

 
Nuorisovaltuuston alueryhmistä ovat toimineet kantakaupungin ja Iittalan alueryhmät, 
jotka vastaavat matalan kynnyksen osallistavasta vaikuttamistyöstä. Alueryhmät ovat 
kauden aikana järjestäneet heijastimien jakotempauksen ja NuVa-iltoja sekä elokuva- ja 
action –illat Iittalassa.  
 

 
3. Talous 
 
Nuorisovaltuuston käytössä on ollut vuoden vaihteesta lähtien yhdeksi vuodeksi 
tarkoitettu 12 000 euron summa. Nuorisovaltuusto hyväksyi budjetin ja sen käyttöön 
liittyvät sääntömuutokset, jonka jälkeen hallitus on päättänyt varojen käytöstä 
käyttösuunnitelman mukaisesti. Varoja on kevätkauden aikana kohdistettu toiminnan 
ylläpitämiseen ja tapahtumiin. Hankinnoista on tiedotettu nuorisovaltuustoa 
pikimmiten.  
 

 
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 

 
Nuorisovaltuusto on kauden aikana ollut esillä mediassa lukuisia kertoja. Mediassa 
nuorisovaltuustoa on edustanut ensisijaisesti puheenjohtajisto.  



Nuorisovaltuusto on tarpeen mukaan tiedottanut päättäjiä toiminnastaan ja pyrkinyt 
onnistuneeseen vaikuttajaviestintään.  
 
Nuorisovaltuuston osallistui vuoden 2018 KesälomaExpressiin ja Elomessuille omalla 
esittelypisteellään. Nuva Gaala järjestettiin 25.1.2019 kaupungin 380-
vuotissyntymäpäivien kunniaksi Raatihuoneella. Eduskuntavaalien alla järjestettiin 
ehdokkaiden vaalipaneeli 28.3.2019 Raatihuoneella. 

 
 

5. Yhdenvertaisuus 
 

Nuorisovaltuusto on pyrkinyt toiminnassaan yhdenvertaisuuteen toiminnan kaikilla eri 
tasoilla. Jäsenet ovat sitoutuneet kohtelemaan muita ja eriäviä mielipiteitä 
kunnioittavasti. Nuorisovaltuusto 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 ja kaupungin kanssa. 

 
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.  

 
6.3 Edustuspaikat 

 
Nuorisovaltuusto on ollut edustettuna kaupungin lautakunnissa ja kaupungin-
valtuustossa, maakunnallisessa nuorisovaltuustossa sekä erilaisissa työryhmissä, joihin 
se on kutsuttu.  

 
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 Kanta-Hämeen maakunnallisen nuorisovaltuustoon 
edustajikseen seuraavat henkilöt: Mari Pinomäki, Joona Gynther, Aatu Pulkkinen, 
Camilla Lehtimäki ja Sonja Mäenpää. 

 
Edustuspaikat kaupungin toimielimissä jakautuivat seuraavasti: 
Kaupunginvaltuusto: Mari Pinomäki ja Aatu Pulkkinen 
Sivistys- ja hyvinvointi lautakunta: Joona Gynther ja Armin Kellomäki 
Kaupunkirakenne lautakunta: Nelma Nieminen ja Jere Tamminen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sonja Mäenpää ja Laura Nokkonen 

 
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. Liiton Aktiivipäivät järjestettiin 12. – 14.10.2018 
Hämeenlinnassa.  
 
Kouluttautumisen ohella nuorisovaltuusto oli edustettuna Jyväskylässä 23. – 25.11.2018 
liittokokouksessa, jossa päätettiin nuoria ja nuorisovaltuustoja koskevista 
edunvalvonnallisista teemoista, linjattiin liiton toiminnasta sekä valittiin uusi liittojohto.  

 
6.5. Muu vaikuttamistoiminta 

 
Nuorisovaltuuston jäseniä on kannustettu laajaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja 
jäsenet ovatkin toimineet lukuisissa muissa vaikuttajaryhmissä ja järjestöissä.  
 

 
7. Yhteenveto 

 
Nuorisovaltuusto on noudattanut laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Nuorisovaltuusto 
on onnistunut vaikuttamaan positiivisesti kaupungin nuorten elämään ja osallisuuteen 
vaikuttamistyöllään.  

 
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 mm. 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. 

 
Käsitelty nuorisovaltuuston kokouksessa 27.5.2019 

 
Lisätietoja: 
Mari Pinomäki 

Hämeenlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

mari.pinomaki@gmail.com 

puh. 0452757577 

 


