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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 hallinnollisesti 

Kauden 2021 alkaessa nuorisovaltuuston muodostivat 26 jäsentä. Kauden aikana jäseniä erosi yksi,  

minkä vuoksi kauden loppupuolella jäsenmäärä oli 25. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kauden  

aikana kokonaisuudessaan viisi kertaa yleiskokous mukaan lukien. Nuorisovaltuusto on  

kokouksissaan hyväksynyt keskeiset asiakirjat ja hallituksen avoimuuslinjauksen mukaisesti  

nuorisovaltuustoa on tiedotettu kaikesta toiminnasta.  
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2.2 Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto 

Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Janina Gunnar, hallituksen puheenjohtajaksi  

Ida Stenvall, varapuheenjohtajaksi Kustaa Mattson ja sihteeriksi Leevi Paitula. Puheenjohtajisto on  

toiminut aktiivisesti yhdessä koko kauden ajan.   

2.3 Nuorisovaltuuston hallitus 

Järjestäytymiskokouksessa hallituksen muodosti puheenjohtajiston lisäksi kahdeksan jäsentä:  

Johanna Könnö, Milja Paitula, Tuulia Peltonen, Enni Peltoniemi, Riina Nyman, Viivi Säilä, Camilla  

Lehtimäki ja Pinja Lehtomurto. Hallitus on ensisijaisesti vastannut nuorisovaltuuston toiminnasta  

ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Sille asetettujen tehtävien mukaisesti hallitus on  

ylläpitänyt ja suunnitellut toimintaa.  

2.4 Nuorisovaltuuston alueryhmät 

Nuorisovaltuuston alueryhmät eivät ole olleet toiminnassa kaudella 2021. 

3 Nuorisovaltuuston talous 

Nuorisovaltuuston käytössä on ollut koko kaudelle 19 000 euroa. Nuorisovaltuusto hyväksyi  

budjetin, jonka jälkeen hallitus on päättänyt varojen käytöstä käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Suuri osa budjetista on kuitenkin jäänyt käyttämättä korona-ajan vuoksi, minkä takia kaikkea  

toivottua ei ole voitu järjestää. Rahaa on käytetty kaupungin viihtyvyyden parantamiseen  

ohjaamalla osan rahasta tiettyjen Hämeenlinnassa sijaitsevien uimarantojen pukukoppien  

lisäämiseen. Tämän lisäksi nuorisovaltuusto tilasi nuorisovaltuuston logon sisältäviä heijastimia  

ensi kautta varten.  

3.1 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.  
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3.2 Ulkoinen viestintä ja markkinointi 

Nuorisovaltuusto on kauden aikana ollut esillä mediassa, muun muassa kannanottojen kautta. 

Mediassa nuorisovaltuustoa on edustanut ensisijaisesti puheenjohtajisto. Nuorisovaltuusto on  

tarpeen mukaan tiedottanut päättäjiä toiminnastaan ja pyrkinyt onnistuneeseen  

vaikuttajaviestintään.   

4 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.   

5 Vaikuttamistoiminta 

5.1 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. Marraskuun lopussa järjestettyyn yleiskokoukseen lähetettiin kutsu kaikkiin  

Hämeenlinnan alueella oleviin oppilaitoksiin, minkä lisäksi nuorisovaltuusto järjesti kauden aikana  

vaalipaneelin kuntavaaliehdokkaille. Vaalipaneelissa kysymyksiä kartoitettiin oppilaitoksilta. 

Loppukaudesta nuorisovaltuusto järjesti kouluvierailuja uusien nuorisovaltuustolaisten  

rekrytointia varten.  

5.2 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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5.3 Edustuspaikat 

Nuorisovaltuusto on ollut edustettuna kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa,  

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.   

Edustuspaikat kaupungin toimielimissä jakautuivat seuraavasti:   

Kaupunginvaltuusto: Janina Gunnar ja Ida Stenvall (varalla Enni Peltoniemi ja Tuulia Peltonen) 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Kustaa Mattson ja Tuulia Peltonen (varalla Janina Gunnar ja  

Johanna Könnö)  

Kaupunkirakennelautakunta: Leevi Paitula ja Janina Gunnar (varalla Camilla Lehtimäki ja Johanna  

Könnö)  

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Veera Heino ja Milja Paitula (varalla Johanna Könnö ja Janina  

Gunnar). 

5.4 Muu vaikuttamistoiminta 

KKauden 2021 aikana nuorisovaltuusto on laatinut muutamia kannanottoja sekä julkaissut 

lehdessä  mielipidekirjoituksen nuorisovaltuuston suorasta aloiteoikeudesta, jonka 

kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessa. Nuorisovaltuuston jäseniä on kannustettu 

laajaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, ja jäsenet ovatkin toimineet lukuisissa muissa 

vaikuttajaryhmissä ja järjestöissä. Nuorisovaltuusto  osallistui myös ”Vaikuta – älä valita”eli V-
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päivään ja sosiaalisen median kautta Lapsen oikeuksien  viikkoon. Muutenkin tällä kaudella 

sosiaalisen median aktiivisuus on lisääntynyt informaation välittämiseksi.  

Aiempien mainintojen lisäksi kauden alkupuolella saapuivat nuorisovaltuuston tilaamat kondomit,  

joita jaettiin esimerkiksi kouluterveydenhoitajien kautta 

6 Yhteenveto 

Nuorisovaltuusto on noudattanut laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Nuorisovaltuusto on  

onnistunut vaikuttamaan positiivisesti kaupungin nuorten elämään ja osallisuuteen  

vaikuttamistyöllään. Nuorisovaltuusto on pyrkinyt olemaan viihtyisä, hallinnollisesti tehokkaasti  

toimiva ja aikaansaava yhteisö. Vaikka korona-aika on harmillisesti estänyt monien toivottujen  

tapahtumien järjestämisen, on nuorisovaltuusto silti aktiivisesti pitänyt toimintaa yllä.  

Nuorisovaltuusto on myös pyrkinyt laaja-alaiseen yhteistyöhön. Aktiivinen yhteistyö on tukenut  

nuorisovaltuuston vaikuttavuutta etenkin suoran aloiteoikeuden tavoittelussa. Nuorisovaltuusto 

on edistänyt arvojensa mukaisia ideoita ja hankkeita.  Toimintaa on ohjannut yhdenvertaisuus, 

yhteistyökyvykkyys, laaja-alainen osallisuus, avoimuus,  innostavuus, yhteenkuuluvuus ja 

aktiivinen rohkea osallistuminen päätöksentekoon.  

Lisätietoja:   

Janina Gunnar  

Hämeenlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja   

janina.gunnar@gmail.com, 040 6877757 


