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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 2022 alkaessa nuorisovaltuuston muodosti 20 jäsentä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 

kauden  aikana seitsemän kertaa yleiskokous mukaan lukien. Nuorisovaltuusto on  kokouksissaan 

hyväksynyt keskeiset asiakirjat ja hallituksen avoimuuslinjauksen mukaisesti  nuorisovaltuustoa on 

tiedotettu kaikesta toiminnasta.  

2.2 Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto 

Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Ida Stenvall, hallituksen puheenjohtajaksi  

Kustaa Mattsson, varapuheenjohtajaksi Riina Nyman ja sihteeriksi Leevi Paitula.   



 Toimintakertomus 2 (4) 

1.1. – 31.12.2022 

 

 

2.3 Nuorisovaltuuston hallitus 

Nuorisovaltuuston hallituksen muodostaa puheenjohtajiston lisäksi kahdeksan 

järjestäytymiskokouksessa valittua jäsentä:  Enni Peltoniemi, Johanna Könnö, Anneli Saari, Viivi 

Säilä, Tuulia Möykkymäki, Aura Ringman, Antto Uusi-Illikainenn ja Reino Pulkkinen. Hallitus on 

kokoontunut vuoden 2022 aikana kolme kertaa. 

3 Nuorisovaltuuston talous 

Nuorisovaltuuston budjetti kaudelle 2022 on ollut 19 000 euroa. Nuorisovaltuusto hyväksyi  

budjetin, jonka jälkeen nuorisovaltuusto ja hallitus ovat yhteistyöllä päättäneet varojen käytöstä 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Rahaa on käytetty kaupungin nuorten hyväksi mm. antamalla 

rahoitusta syksyllä järjestetyn mielenterveysviikon toimintaan.  Tämän lisäksi nuorisovaltuusto 

tilasi heijastintempausta varten NuVan logolla varustettuja heijastimia.  

4 Nuorisovaltuuston tiedottaminen 

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 2022 aikana antanut kannanottoja ja lausuntoja kaupungin nuoria 

koskeviin asioihin liittyen. Nuorisovaltuusto on  tarpeen mukaan tiedottanut päättäjiä 

toiminnastaan ja pyrkinyt onnistuneeseen  vaikuttajaviestintään.  Nuorisovaltuusto on myös ollut 

aktiivinen sosiaalisessa mediassa mm. Lasten oikeuksien viikon somekampanjalla. 

5 Yhdenvertaisuus 

Nuorisovaltuusto on pyrkinyt toiminnassaan yhdenvertaisuuteen toiminnan kaikilla eri tasoilla. 

Jäsenet ovat sitoutuneet kohtelemaan muita ja eriäviä mielipiteitä kunnioittavasti. 
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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 

Nuorisovaltuustolla on ollut edustus kaupunginvaltuustossa ja kaupungin lautakunnissa, 

maakunnallisessa nuorisovaltuustossa sekä erilaisissa työryhmissä, joihin on kutsuttu 

nuorisovaltuuston edustus. 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.   
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Edustuspaikat kaupungin toimielimissä jakautuivat seuraavasti:   

Kaupunginvaltuusto: Ida Stenvall ja Miko Murtonen (varalla Tuulia Möykkymäki ja Anneli Saari) 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Tuulia Möykkymäki ja Inka Lappalainen (varalla Kustaa 

Mattsson ja Veera Laine)  

Kaupunkirakennelautakunta: Leevi Paitula ja Johanna Könnö (varalla Anneli Saari ja Nikolas 

Kanervisto)  

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Veera Heino ja Vaula Nurkkala (varalla Leevi Paitula ja Nikolas 

Kanervisto). Veera Heino erosi sote-lautakunnasta maaliskuussa 2022 ja Nuvan kokouksessa 12.5. 

uudeksi sote-lautakunnan edustajaksi valittiin Leevi Paitula ja varajäseneksi Johanna Könnö. 

7 Yhteenveto 

Nuorisovaltuusto on järjestänyt kauden 2022 aikana monenlaisia tapahtumia ja tempauksia. 

Vuoden 2022 alkupuolella järjestettiin Nuva-ilta ja osallistuttiin Tunnit täys -tapahtumaan. Syksyn 

aikana nuorisovaltuusto osallistui Elomessuille ja järjesti heijastintempauksen Goodmanissa sekä 

oli mukana rahoittamassa mielenterveysviikon ohjelmaa kouluissa ja järjesti kyseisellä viikolla 

myös oman some-kampanjan.  

Nuorisovaltuusto on myös antanut lausuntoja Hämeenlinnan kaupunkia ja varsinkin 

hämeenlinnalaisnuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut aktiivisesti koko 

kauden ja pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan kaupungin nuorten viihtyvyyteen. Yhteistyö niin 

koulujen ja oppilaitosten kuin kaupunginkin kanssa on sujunut saumattomasti.  

Lisätietoja:   

Ida Stenvall 

Hämeenlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja   

idastenvall04@gmail.com 


