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1. YLEISTÄ

Toimintakertomus on kooste Vihdin nuorisovaltuuston vuoden 2021 toiminnasta. Nuorisovaltuusto on kuntalain

26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka koostuu 13–20-vuotiaista vihtiläisistä nuorista. Vihdin

nuorisovaltuusto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimia nuorten äänitorvena kunnan organisaatioissa ottamalla kantaa nuoria

koskeviin asioihin ja tehdä aloitteita sekä järjestää vihtiläisille nuorille toimintaa.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,

valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin,

terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden

nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Nuorisovaltuusto toteuttaa osaltaan myös nuorisolain 8 §:n mukaista nuorten osallistumista ja kuulemista.

Nuorisovaltuusto:

− seuraa ja edistää eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa lasten ja nuorten näkökulmasta − edustaa nuoria

kunnan päätöksenteossa ja vie päätöksentekijöiden tietoon lasten ja nuorten  tarpeita ja ajatuksia

− valvoo lasten ja nuorten etua ja nostaa esille lapsille ja nuorille tärkeitä asioita ja ottaa kantaa asioihin

antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä ja aloitteita

− seuraa ja kehittää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kunnassa

− järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa

− tekee yhteistyötä koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa

− pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin yli kuntarajojen

− kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan



2. NUORISOVALTUUSTON VALINTA

Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseneksi voidaan valita valintahetkellä 13–20-vuotiaat nuoret, joiden

kotikunta on Vihti. Vuoden 2021 nuorisovaltuutetut valittiin ilmoittautuneet halukkaat, ilman vaaleja, koska

vaaleihin vaadittava ehdokaslukumäärä ei täyttynyt.

3. VIHDIN NUORISOVALTUUTETUT KAUDELLA 2021

3.1 Hallitus

Hallitus koostuu nuorisovaltuuston puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä, sekä varasihteeristä,

jotka valitaan äänestämällä kauden alussa. Hallitus valmistelee esityslistan ja tekee omat esityksensä käsiteltäviin

asioihin. Hallitus kokoustaa yleiskokousten välissä kerran kuukaudessa.

Nuorisovaltuuston hallitus kaudella 2021:

Puheenjohtaja Nelly Honkimaa

Varapuheenjohtaja Kevin Shabastari

Sihteeri Aurora Nieminen

Varasihteeri Andreas Dimitriou

3.2 Nuorisovaltuutetut

Vihdin nuorisovaltuustossa toimi kauden 2021 alussa 17 jäsentä, ja kauden lopussa 10 jäsentä

Nelly Honkimaa

Kevin Shabastari

Aurora Nieminen

Andreas Dimitriou

Joona Haakana

Samu Happonen (eronnut 9.9.2021)

Tuuli Kajosaari

Kaarlo Kauriinvaha (eronnut 15.3.2021)

Tuulia Kurkinen (eronnut 15.3.2021)

Elias Luokkanen

August Pelkonen (eronnut 10.9.)

Tyyne Rintamäki

Pihla Salmi

Loviisa Sivula (eronnut 9.2.2021)

Netta Tuomisto (eronnut 10.5.2021)

Ruusu Tölli (eronnut 6.8.2021)

Alex Vlasceanu



3.3 Toimikunnat, työryhmät, kouluvastaavat

Toimikunnat ja työryhmät kokoontuvat yleiskokousten väleissä itsenäisesti tilanteen mukaan. Toimikunnat ja

työryhmät tuovat nuorisovaltuuston yleiskokouksiin tilannekartoitukset sekä yhteiset päätettävät asiat.

Sometoimikunta

Vihdin nuorisovaltuuston sometoimikunta vastaa nuorisovaltuuston sosiaalisten medioiden kanavien, tällä

hetkellä Instagramin ja Facebookin, sisällön tuottamisesta. Sosiaalisessa mediassa tiedotetaan nuorisovaltuuston

toiminnasta ja kokoonpanosta sekä avataan myös esimerkiksi kunnallista päätöksentekoa paikallisille nuorille.

Sometoimikunta aloitti julkaisemaan sisältöä sosiaalisessa mediassa tänä vuonna tammikuussa, samaan aikaan

kuin muukin nuorisovaltuustoiminta käynnistyi. Läpi vuoden sometoimikunta on julkaissut postauksia, jotka ovat

käsitelleet nuorisovaltuuston yleiskokouksia, seminaareja sekä muita tavalliseen toimintaan liittyviä

kokoontumisia.

Maaliskuun alussa sometoimikunta piti päihde- ja mielenterveysteemaisen teemaviikon sosiaalisen median

kanavissa. Viikon aikana käsiteltiin kyseistä teemaa ja jaettiin tietoa esimerkiksi palvelutarjontaan liittyen.

Sometoimikunta on toteuttanut Instagramin puolella myös livelähetyksen, jossa nuorisovaltuutetut vastasivat

nuorisovaltuustotoimintaan liittyviin kysymyksiin. Loppukeväästä sosiaalisen median kanavissa näkyivät vahvasti

kuntavaalit. Sometoimikunta jakoi nuorille helposti lähestyttävää tietoa ja sisältöä liittyen kuntavaaleihin. Myös

Nuorten kuntavaalipaneeli -lähetystä mainostettiin.

Syyskaudella sometoimikunta käsitteli esimerkiksi nuorten opiskeluhyvinvointia postauksella, jossa annettiin

opiskeluvinkkejä sekä muistutettiin saatavilla olevasta avusta liittyen jaksamiseen.

Syksyllä julkaistiin myös sosiaalisen median kanaviin kuntalaisten ja kaikkien nuorten nähtäville

kyselytoimikunnan koostamia tuloksia etäopetusta koskevasta kyselystä, joka teetettiin keväällä 2021.

Nuorisovaltuustovaalit ovat näkyneet loppusyksystä vahvasti sosiaalisen median sisällössä. Vaaleja on

markkinoitu mainostamalla ja jakamalla tietoa nuorisovaltuuston toiminnasta. Instagram Stories -ominaisuutta

hyödynnettiin esimerkiksi sometoimikunnan historiaviikolla. Historiaviikon aikana julkaistiin tietovisakysymyksiä,

joihin tilin seuraajat pääsivät vastaamaan sekä vastauksien yhteydessä annettiin tietoa

nuorisovaltuustotoiminnan juurista.

Sometoimikunta on myös jakanut sosiaalisen median postausten muodossa tietoa liittyen Vihdin osallisuuteen

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hankkeessa.

Sosiaalisen median kautta on saatu näkyvyyttä Vihdin nuorisovaltuustolle: seuraajamäärää on saatu nostettua, ja

moni nuori on löytänyt nuorisovaltuuston. Kanavat kuten Instagram ja Facebook ovat erityisen tärkeitä

tietoisuuden lisäämiseksi nuorisovaltuustosta, kunnallisesta päätöksenteosta ja vaikuttamisesta: Instagram

tavoittaa nuoret, ja Facebook nuorten vanhemmat ja muut aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita nuorisovaltuuston

toiminnasta.

Sometoimikunnan jäsenet vuonna 2021: Andreas Dimitriou, Aurora Nieminen, Pihla Salmi

Kyselytoimikunta

Kyselytoimikunta laati ja teetti yhdessä nuorisovaltuuston kanssa kevätkaudella etäopetusta koskevan kyselyn

kaikille Vihdin yläkouluille sekä toiselle asteelle. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä vihtiläisten nuorten mielipiteitä

ja kehitysehdotuksia liittyen etäopiskeluun, sekä kartoittaa nuorten jaksamista ja hyvinvointia etäopiskelun

aikana. Kyselyssä haluttiin myös verrata vuoden 2021 ja vuoden 2020 etäopetusta keskenään ja saada tietoa



mahdollisesta kehityksestä näiden jaksojen välillä. Kysely keräsi yhteensä 594 vastausta, ja vastauksia tuli kaikista

Vihdin yläkouluista ja toisen asteen oppilaitoksista.

Kyselyn tuloksia esiteltiin syyskaudella sivistyslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle. Tuloksia on tarkoitus

esitellä myös rehtorien kokouksessa tulevaisuudessa.

Kyselystä nousseet teemat antoivat nuorisovaltuuston toiminnalle kaudella 2021 suuntaa yhdessä edellisenä

vuonna teetetyn Vihti nuorten silmin -kyselyn tulosten kanssa. Etäopetusta koskevassa kyselyssä nousi esiin

monenlaisia asioita: etäopetukseen ollaan oltu tyytyväisempiä vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen, noin

39% vastanneista kokee jaksavansa paremmin etäopetuksessa, mutta edelleen noin kolmasosa kokee

jaksamisensa heikommaksi etäopetuksessa, myös noin kolmasosa kokee etäopiskelun sujuvan lähiopiskelua

huonommin sekä sillä olevan laskevaa vaikutusta koulumenestykseen, erityisesti ammatillisessa oppilaitoksessa

opiskelevat ovat kokeneet oman alansa opinnot huonommin järjestetyiksi etänä, etäopetuksen yksinäisyys ja

sosiaalisten kontaktien väheneminen voivat tuntua kuormittavalta, ja osa oppilaista ja opiskelijoista kuitenkin

nauttii etäopiskelun itsenäisyydestä, rauhallisuudesta ja joustavammista aikatauluista.

Kyselytoimikunnan jäsenet vuonna 2021: Joona Haakana, Tuuli Kajosaari, Aurora Nieminen, Pihla Salmi, Alex

Vlasceanu

Vaalitoimikunta

Vuonna 2021 ei järjestetty nuorisovaltuustovaaleja. Vaalitoimikuntana toimivat tarvittaessa nuorisovaltuuston

ohjaajat.

Päihde- ja mielenterveystyöryhmä

Vuonna 2021 nuorisovaltuustoon perustettiin päihde- ja mielenterveystyöryhmä, joka alkoi kartoittaa

mielenterveyspalveluita ja niistä tiedottamista Vihdissä, sekä tähän liittyviä haasteita. Työryhmä järjesti yhdessä

sometoimikunnan päihde- ja mielenterveysteemaisen teemaviikon nuorisovaltuuston sosiaalisen median

kanaviin. Työryhmä jatkaa työtään seuraavalla kaudella tehdyn pohjatyön perusteella.

Päihde- ja mielenterveystyöryhmän jäsenet vuonna 2021: Andreas Dimitriou, Aurora Nieminen, Samu

Happonen/Joona Haakana

Ilmastotyöryhmä

Vuoden 2021 alussa ilmastotyöryhmä oli toteuttamassa kilometrikilpailun yhteistyössä kunnan ja Sankarlan

kapteeniston kanssa, mutta koronan takia yritys epäonnistui.

Ilmastotyöryhmän jäsenet vuonna 2021: Aurora Nieminen, Pihla Salmi, Netta Tuomisto, Ruusu Tölli ja Tuuli

Kajosaari

Liikennetyöryhmä

Vihdin nuorisovaltuusto asetti liikennetyöryhmän vuonna 2021 ajamaan parempaa joukkoliikennettä varsinkin

nuorille Vihdin kuntaan. Idea työryhmän perustamisesta oli tullut Vihti nuorten silmin -kyselystä vastauksista,

joissa kerrottiin Vihdin joukkoliikenteen ongelmista. Työryhmän toiminta aloitettiin 8.10.2021, joten työryhmän

toiminta on vasta alussa, ja ensi vuonna työryhmä jatkaa vuonna 2021 alulle pantua työtä.

Työryhmän mietteitä Vihdin kunnan joukkoliikenteestä:

● Aikataulut ovat epäloogisia ja niitä ei lue missään selkeästi.



● Oppilailla on oikeus 45 minuutin oppituntiin, mutta se ei toteudu aina oppilaille epäloogisten

aikataulujen takia. Oppilaat esimerkiksi myöhästyvät tunneilta tai joutuvat lähtemään tunneilta aikaisemmin.

Mitä työryhmä on ajatellut seuraavan vaiheen olevan:

● Kartoitetaan pääasiassa oppilaiden mielipidettä kyselyn avulla. Jakavatko he samat mielipiteet

nuorisovaltuutettujen kanssa? Mitä he ajattelevat Vihdin kunnan joukkoliikenteestä. (Huonoja/hyviä puolia)

● Jaetaan kyselyn tuloksia samalla periaatteella kuin etäkoulukyselyn vastauksia kyseiseen asiaan

vaikuttaville ja siitä kiinnostuneille tahoille.

● Onko tietyillä linjoilla ongelmia? Millä linjoilla aikataulut ovat onnistuneet esimerkiksi oppilaita ajatellen?

Liikennetyöryhmän jäsenet vuonna 2021: Andreas Dimitriou, Tuuli Kajosaari, Tyyne Rintamäki

Kouluvastaavat

Kouluvastaavat huolehtivat yhteistyöstä koulun ja nuorisovaltuuston välillä.

Nummelanharjun koulu Pihla Salmi
Kuoppanummen koulukeskus Andreas Dimitriou, Joona Haakana, (Samu Happonen, Aurora Nieminen)
Vihdin yhteiskoulu Tyyne Rintamäki
Otalammen koulu Ohjaajat
Vihdin lukio Elias Luokkanen/Pihla Salmi
Luksia Ohjaajat

3.4 Edustukselliset tehtävät

Lautakuntaedustajat

Hyvinvointilautakunta: Kevin Shabastari, Ruusu Tölli/Joona Haakana

Sivistyslautakunta: Tuuli Kajosaari, Alex Vlasceanu

Elinvoimalautakunta: Joona Haakana, Nelly Honkimaa

Ympäristölautakunta: Andreas Dimitriou, Pihla Salmi

Kunnanvaltuuston edustajat

Kunnanvaltuuston kokoukseen valitaan nuorisovaltuuston edustajat kiertävästi. Halukkaat ovat saaneet osallistua
kunnanvaltuuston kokouksiin.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto koostuu Uudenmaan kuntien nuorisovaltuustojen edustajista.

Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta on ollut tauolla kauden 2020. Vihdin nuorisovaltuusto



ei osallistunut MaNun toimintaan vuonna 2021.

KUUMA-nuorisovaltuusto

KUUMA-nuorisovaltuusto koostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven,

Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin nuorisovaltuustojen edustajista. KUUMA nuorisovaltuusto kokousti

vuoden 2021 aikana ja järjesti tapahtuman 5.11 Hyvinkäällä. Vihdin edustajat osallistuivat kokouksiin ja

toimintaan, mutta tapahtumaan Vihdistä ei tällä kertaa päästy osallistumaan.

KUUMA- nuorisovaltuuston edustajat vuonna 2021: Alex Vlasceanu ja Tuuli Kajosaari

4. KOKOUKSET

4.1 Nuorisovaltuuston kokousten nostot

Maaliskuun yleiskokous 15.3.2021

- Kuntavaalipaneeli suunnitteilla loppukeväälle, paneelia varten halutaan nuorilta kysymyksiä lomakkeen
kautta, joka on jaettu kouluille
- Bränditoimikunta on tehnyt mainoksen nuvasta koulujen info-televisioihin
- Päihde- ja mielenterveystyöryhmä ideoi palvelutietoisuuden lisäämisen keinoja
- Kyselytoimikunta lähtee tekemään kyselyä etäkoulusta Vihdin etäkoulusta Vihdin yläasteille ja toisen
asteen oppilaitoksille

Huhtikuun yleiskokous 13.4.2021

- Käsiteltiin lausuntopyyntö kaavoitus- ja tekniseltä lautakunnalta
- Ilmastotyöryhmän ilmastoteemaa ja liikkumista painottava kilpailu kouluille edistynyt
- Kyselytoimikunnan kysely etäkoulusta on kerryttänyt jo 300 vastausta, vastauksien keruu käynnissä
- Nuorten kuntavaalipaneelin valmistelut ovat hyvässä vaiheessa

Toukokouun yleiskokous 10.5.2021

- Vihti on mukana UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin tarkoituksena on saada muutosta
aikaan lasten arjessa ja päätöksenteossa, sekä taata jokaiselle lapselle hyvä elämä
- Kysely etäopetuksesta on päättynyt, kysely keräsi 590 vastausta. Vastauksia tuli kaikilta Vihdin yläasteilta
ja toisen asteen oppilaitoksilta. Kysymyksistä kootaan tiivistelmä syksyn aloitusseminaariin
- Nuorten kuntavaalipaneelin valmistelut ovat hyvässä vaiheessa. Lähetys pidetään Vihti Liven
Youtube-kanavalla 25.5. klo 20
- Arvioitiin mennyttä kevätkautta sekä pohdittiin hyvin menneitä ja kehitettäviä asioita tulevaa varten

Lokakuun yleiskokous 5.10.2021



- Tulevat nuorisovaltuustovaalit. Ehdokasasetteluaika 18.10.-7.11.
- Nuvan tekeillä oleva aloite alle 20-vuotiaiden ilmaisesta ehkäisystä Vihdissä
- Etäkoulukyselyn tuloksien esitteleminen niistä kiinnostuneille tahoille
- Lauta- ja toimikuntien kuulumiset

Marraskuun yleiskokous 3.11.2021

- Erityisnuorisotyöntekijä Nikke Karppinen kertoi Ankkuri-toiminnasta. Yhdessä käytiin keskustelua nuorten
hyvinvoinnista ja tavoittamisesta
- Etäopetuskyselyn tuloksia on esitelty sivistyslautakunnassa. Hyvinvointilautakuntaan ja rehtorien
kokoukseen tuloksia esitellään myöhemmin
- Liikennetyöryhmä on aloittanut kartoitustyötä liittyen Vihdin julkiseen liikenteeseen
- Nuorisovaltuustovaalien mainostus ja markkinointi

Joulukuun yleiskokous 8.12.2021

- Kokouksessa käsiteltiin toimikuntien ja lautakuntien kuulumisia
- Ensi vuoden suunnitelmia
- Kunnanvaltuutettujen vierailu kokouksessa

Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää aina kevät- ja syyskauden alussa aloitusseminaarin, jossa asetetaan tulevalle
kaudelle tavoitteita ja teemoja.

5. NUORISOVALTUUSTON MUUT TOIMINTAMUODOT

5.1 Koulutukset

Somekoulutus 4.2.2021 etänä Microsoft Teamsin välityksellä, kouluttajana nuorisopalvelut, Emmi Karppinen

Koulutukseen osallistuivat nuorisovaltuuston hallitus sekä brändi - ja sometoimikunta.

5.2 Tapahtumat

Koronatilanteen vuoksi tapahtumia nuorille ei ole pystytty järjestämään.

6. ALOITTEET JA LAUSUNNOT

6.1 Aloitteet



Nuorisovaltuusto on valmistellut erilaisia aloitteita, mutta ne eivät ole toistaiseksi edenneet pidemmälle.
Esimerkkeinä muun muassa aloite ilmaisesta ehkäisystä nuorille.

6.2 Lausunnot

Nuorisovaltuusto antoi vuonna 2021 seuraavat lausunnot:

4.5.2021 Kaava N178, Hakalanrinteen asemakaavan ehdotusvaiheesta (Liite 1)

29.6.2021 Kaava 0267 Etelä-Nummelan osayleiskaava /kaavaehdotus (Liite 2)

29.6.2021 Kaava N172, Nummelan korttelin Nummelan korttelin 23 osaa koskeva asemakaavamuutos,

osallistumis ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto (Liite 3)

1.9.2021 Vihdin kunnan laaja hyvinvointikertomus - ja suunnitelma vuosille 2021-2025 (liite 4)

4.11.2021 Kaava N154, Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos / kaavaehdotus

lausuntopyyntö (liite 5)

6.12.2021 Kaava N198, Etelä-Nummelan työpaikka-alue ½ (liite 6)

7. NUORISOVALTUUSTOVAALIT

Nuorisovaltuuston ehdokasasetteluaikaa oli 18.10-7.11., jolloin Instagramissa mainostettiin vaaleja ja kerrottiin

mitä nuorisovaltuusto tekee. Vaaleja mainostettiin myös kouluvastaavien toimesta Vihdin kouluilla

(Kuoppanummen koulukeskuksella, Vihdin lukiolla ja Nummelanharjun koululla) julisteiden ja vaalitilaisuuksien

kera. Vaalien ajankohdaksi oli varattu 29.11-3.12.2021, vaaleihin oli varattu jo viime vuonna tehty

wilma-äänestysalusta.

Ehdokasasettelussa nuorisovaltuuston haki kymmenen (10) joista vanhoja nuorisovaltuutettuja oli kolme, Nelly

Honkimaa, Aurora Nieminen ja Pihla Salmi. Uusiksi nuorisovaltuutetuiksi hakivat ja valittiin Nuutti Jussila, Fanni

Kilpeläinen, Jani Koponen, Werne Kropsu, Angelina Morozyuk, Neo Shabastari ja Nea Willström.



8. LIITTEET

8.1, liite 1: 4.5.2021 Kaava N178, Hakalanrinteen asemakaavan ehdotusvaiheesta

8.2, liite 2: 29.6.2021 Kaava 0267 Etelä-Nummelan osayleiskaava /kaavaehdotus

8.3, liite 3: 29.6.2021 Kaava N172, Nummelan korttelin Nummelan korttelin 23 osaa koskeva

asemakaavamuutos, osallistumis ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto

8.4,liite 4: 1.9.2021 Vihdin kunnan laaja hyvinvointikertomus - ja suunnitelma vuosille 2021-2025

8.5, liite 5: Kaava N154, Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos / kaavaehdotus

lausuntopyyntö

8.6, liite 6: 6.12.2021 Kaava N198, Etelä-Nummelan työpaikka-alue ½
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