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1. YLEISTÄ 
  

Toimintakertomus on kooste Vihdin nuorisovaltuuston vuoden 2020 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 2020 nuorisovaltuutetut valittiin Vihdin koulujen 

oppilaskunta/opiskelijakunta edustajista. Kevät ja syyskaudella nuorisovaltuustoon otettiin mukaan lisäksi 2 

jäsentä, jotka ilmaisivat kiinnostuksensa nuorisovaltuustossa toimimiseen.  

3. VIHDIN NUORISOVALTUUTETUT KAUDELLA 2020 
 

3.1 Hallitus 

 
Hallitus koostuu nuorisovaltuuston puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sihteeristä, jotka valitaan 

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

asioihin. Hallitus kokoustaa yleiskokousten välissä kerran kuukaudessa.  
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Nuorisovaltuuston hallitus kaudella 2020: 

Puheenjohtaja Netta Tuomisto 

Varapuheenjohtaja Nelly Honkimaa 

Sihteeri Tuuli Kajosaari 

 

3.2 Nuorisovaltuutetut 

 
Vihdin nuorisovaltuustossa toimi kaudella 2020 14 jäsentä.  

NettaTuomisto 

Nelly Honkimaa 

Tuuli Kajosaari 

Samu Happonen 

Kaarlo Kauriinvaha 

Tuulia Kurkinen 

Elias Luokkanen 

Aurora Nieminen 

August Pelkonen 

Pihla Salmi 

Niko Shabastari 

Loviisa Sivula 

Ruusu Tölli 

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 

 

Sometoimikunta kehitti aktiivisesti kauden aikana näkyvyyttä, markkinointia sekä nuorten osallistamista 

sosiaalisen median kautta. Vihdin nuorisovaltuuston sometoimikunta vastaa nuorisovaltuuston sosiaalisten 

medioiden kanavien, tällä hetkellä Instagramin ja Facebookin, sisällön tuottamisesta. Sometoimikuntaan 

kuuluivat vuonna 2020 nuorisovaltuutetut Aurora Nieminen ja Pihla Salmi. Sosiaalisessa mediassa 

tiedotetaan nuorisovaltuuston toiminnasta ja kokoonpanosta sekä avataan myös esimerkiksi kunnallista 

päätöksentekoa paikallisille nuorille. 

Sometoimikunta aloitti toimintansa julkaisemalla maaliskuussa postauksen nuorisopalveluiden toiminnasta 

sosiaalisessa mediassa koronasulun aikana, ja julkaisi pari päivää myöhemmin postauksen nuortenideat.fi-

sivustosta. Muutama julkaisu on julkaistu liittyen nuorisovaltuuston kokouksiin, ja myös muista 

tapahtumista, kuten Hallintoakatemian koulutuksesta, kunnanvaltuuston 9.11. kokouksesta, ja kokouksesta 

Vihdin ilmastokoordinaattorin kanssa on julkaistu postaus. Sometoimikunta on myös tiedottanut 

teettämästään Vihti nuorten silmin -kyselystä, nuorisovaltuustovaaleista, Vihdin hallinnosta ja 
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päätöksenteosta, sekä järjestänyt vaikuttamisteemaisen arvonnan. Vaikuttamisteemaan liittyen on tehty 

myös Vinkkejä vaikuttamiseen -IGTV-video. 

 

Sosiaalisen median sisällön tuottamisessa on hyödynnetty myös Instagramin Stories-ominaisuutta, ja sinne 

on kuvattu My Dayitä, joissa kuvattiin nuorisovaltuutettujen päiviä ja heille sai esittää kysymyksiä. Storiesia 

on muutenkin käytetty alustana, jossa on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä 

nuorisovaltuustotoiminnasta. 

 

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: Pihla Salmi, Aurora Nieminen 

Bränditoimikunta 

 

Bränditoimikunta kehitti aktiivisesti nuorisovaltuuston uutta ilmettä, tiedotusmateriaalia sekä imagoa. 

Bränditoimikunnan perustamisesta päätettiin helmikuun yleiskokouksessa 2020. Jäseninä tänä vuonna ovat 

toimineet Ruusu Tölli, Tuuli Kajosaari ja Samu Happonen. Toimikunta aloitti heti aktiivisesti edistämään 

toimintaansa: Ensisijaisena tavoitteena on ollut suunnitella ja toteuttaa nuorisovaltuuston brändäystä, 

esimerkiksi logon teko sekä somen julisteet. 

 

Helmikuussa pidettiin ensimmäinen yhteinen suunnittelukokous, jossa päästiin perille tavoitteista ja 

suunniteltiin millä aikataululla logoa tultaisiin työstämään. Maaliskuun yleiskokoukseen veimme kolme (3) 

logoehdotusta nähtäville. Samalla päätettiin, että äänestettäisiin kyselyn muodossa mieluista. Noin viikon 

sisällä saatiin voittaja logo selville ja viimeistelimme sen seuraavaan kokoukseen. 

 

Logo julkistettiin huhtikuun yleiskokouksessa. Instagramiin julkaistiin julkaisu logosta saatetekstin kanssa 

24. huhtikuuta: ”Vihdin nuorisovaltuuston logo ei ole sattumalta näköisensä, vaan ulkoasua on mietitty 

hyvin tarkkaan. Nuorisovaltuuston logossa printatulla “Vihdin nuva” -tekstillä halutaan ilmaista logon 

olevan juuri Vihdin nuorisovaltuuston. Vihreä väri symboloi Vihtiä ja sen kaunista luontoa, joka ympäröi 

kaikkia vihtiläisiä. Vihdin nuorisovaltuuston arvo on olla yhdessä päättävä vihtiläisten nuorison 

vaikuttamiselin, ja tämän takia logoon on haluttu tuoda ihmissiluetit kuvaamaan Vihdin nuorisoa, joista osa 

on valikoitunut nuorisovaltuustoon edistämään nuorten asioita kotikunnassa.” 

 

Huhtikuussa toimikunta myös suunnitteli ja toteutti kansikuvan nuorisovaltuuston Facebook-tilille. Samalla 

ideoitiin ensi syksylle mainosjulistetta levitettäväksi kouluihin ja someihin. Juliste saatiin instagramiin 30. 

syyskuuta. Syyskuussa aloimme suunnittelemaan tulevien vaalien mainontaa ja julisteita kouluihin ja 

someihin. Pidettiin myös ig-live nuorisopalveluiden kanssa. 

 

Jatkoa nähden logo/bränditoimikunta tulee pysymään aktiivisena ja kehittämään nuorisovaltuuston brändiä 

sekä näkyvyyttä lisää. 

 

Bränditoimikunnan jäsenet: Ruusu Tölli, Samu Happonen, Tuuli Kajosaari 
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Kyselytoimikunta 

 

Kyselytoimikunta laati ja teetti yhdessä nuorisovaltuuston kanssa kevätkaudella Vihti nuorten silmin- 

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

nuorten mielipiteitä ja kehitysehdotuksia Vihdistä, sekä kertoa nuorisovaltuustosta mahdollisuutena viedä 

nuorten asioita eteenpäin. Kysely keräsi yhteensä 619 vastausta, ja vastauksia tuli kaikista Vihdin yläasteista 

ja toisen asteen oppilaitoksista. 

Kyselyn tuloksia esiteltiin syyskaudella nuorisopäällikölle sekä sivistys- ja hyvinvointijohtajalle, lasten- ja 

nuorten lautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle, rehtorien kokouksessa rehtoreille ja 

opetuspäällikölle sekä kuraattorien kokouksessa kuraattoreille. Kyselystä kirjoitettiin paikallisuutinen 

Luoteis-Uusimaahan sekä lähetettiin tiedotteet oppilaitoksiin.  

Kyselystä nousseet teemat toimivat kauden 2021 toimintasuunnitelman pohjamateriaalina: huoli nuorten 

mielenterveydestä ja päihteidenkäytöstä, nuorten ajanviettopaikkojen tarve, uuden skeittipuiston 

rakentaminen tai vanhan kunnostaminen, kulkuyhteyksien parantaminen ja julkinen liikenteen toimivuuden 

kehittäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen ja toimijoiden kuten nuorisovaltuuston välillä, sekä 

yhteistyön parantaminen eri koulujen kesken. 

Kyselytoimikunnan jäsenet: Pihla Salmi, Aurora Nieminen, Loviisa Sivula, Alex Vlasceanu. 

Vaalitoimikunta 

 

Nuorisovaltuusto asetti ennen vaaleja vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä oli järjestää 

nuorisovaltuustovaalit. Vaalitoimikunta muodostui nuorisovaltuuston ohjaajista. Nuorisovaltuustovaaleja, 

tiedotusta sekä äänestyskäytäntöjä esiteltiin oppilaitosten rehtoreille, opetuspäällikölle sekä 

nuorisopäällikölle. Tiedotusmateriaali toteutettiin yhteistyössä some- ja bränditoimikunnan kanssa.  

 

Vaalitoimikunnan jäsenet: nuoriso-ohjaaja Lotta Säde, nuorisokoordinaattori Salla Saaristo. 

 

Ilmastotyöryhmä 

 

Ilmastotyöryhmä on suunnittellut ilmastoaiheista kampanjaa yhteistyössä Vihdin kunnan sekä Vihdin 

seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän Sankarlan Kapteeniston kanssa. Vihdin kunnan puolelta 

yhteistyössä meidän kanssamme ovat olleet ilmastokoordinaattori Joonas Söderholm, Liikkuva koulu- 

hankkeen koordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander sekä kestävän liikkumisen harjoitusjakson Vihdin 

kunnassa tehnyt Linda Lammensalo. Kapteenistosta mukana suunnittelemassa ovat olleet Rasmus Teperi ja 

Sanni Kemppainen. Syksy 2020 on mennyt projektin aloituksessa. 

 Helmikuussa 2021 projektin suunnittelu jatkuu, ja projekti on suunniteltu toteutettavaksi huhtikuussa 

2021. Vihdin nuorisovaltuusto toteuttaa projektin yhdessä Kapteeniston kanssa. Yhteistyökampanjan 

teemoina ovat joukkoliikenne, kasvisruoka sekä päästöjen tietoisuuden lisääminen. Suunnitteilla on 

koulujen välinen “kilometrikisa”, jossa oppilaitokset/luokat kilpailevat keskenään siitä, kuka on eniten 

vähentänyt päästöjä kulkemalla esimerkiksi kouluun kävellen tai pyöräillen. Kilpailussa käytetään 

ilmastokoordinaattorin tekemää havainnollistavaa päästölaskuria. 
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Ilmastotyöryhmän jäsenet: Netta Tuomisto, Tuuli Kajosaari, Pihla Sami, Aurora Nieminen, Nelly Honkimaa ja 

Ruusu Tölli. 

Skeittityöryhmä 

 

Perustuen Vihti nuorten silmin -kyselyn tuloksiin, perustetaan kauden 2021 skeittityöryhmä. Tavoitteena on 

mahdollistaa joko uusi skeittiparkki Vihtiin tai uudistaa vanhaa skeittiparkkia.  

Kouluvastaavat 

 

Nummelanharjun koulu: Alex Vlasceanu 

Kuoppanummen koulu: Samu Happonen 

Otalammen koulu: August Pelkonen 

Vihdin yhteiskoulu: Ohjaaja 

Vihdin lukio: Ruusu Tölli 

Luksia ammattikoulu: Ohjaaja 

 

3.4 Edustukselliset tehtävät 

Lautakuntaedustajat 

 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta: Loviisa Sivula, Niko Shabastari 

Lasten ja nuorten lautakunta: Kaarlo Kauriinvaha, Alex Vlasceanu 

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta: Nelly Honkimaa, Kaarlo Kauriinvaha 

Ympäristölautakunta: Pihla Salmi, Aurora Nieminen 

Kunnanvaltuuston edustajat 

 

Kunnanvaltuuston kokoukseen valitaan nuorisovaltuuston edustajat kiertävästi. 

Kunnanvaltuuston kokouksiin osallistuttiin seuraavasti: 

21.9.2020 Ruusu Tölli & Nelly Honkimaa 

9.11.2020 Tuuli Kajosaari & Aurora Nieminen 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto 

 

Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto koostuu Uudenmaan kuntien nuorisovaltuustojen 

edustajista. Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta on ollut tauolla kauden 2020.  

MaNun edustaja: Netta Tuomisto 

KUUMA-nuorisovaltuusto 

 

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

Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin nuorisovaltuustojen edustajista. KUUMA-

nuorisovaltuusto ei kokoustanut kaudella 2020.  

KUUMA- nuorisovaltuuston edustajat: Alex Vlasceanu & Loviisa Sivula 
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4. KOKOUKSET 
 

4.1 Nuorisovaltuuston kokousten nostot 

 
8.1.2020 Järjestäytymiskokous: Nuorisovaltuustotoiminnan esittely, toimintasäännön läpikäynti, hallituksen 

ja edustuksellisten tehtävien esittely, odotukset kaudelle 2020.  

25.1.2020 Kevätkauden aloitusseminaari: Keskusteleva esittely kunnan päätöksentekorakenteesta, 

vierailijana Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Simo Takanen & varapuheenjohtaja Janne Ripatti. 

Toimintasuunnitelman teko, toimihenkilöiden valinnat äänestäen. 

27.2.2020 Yleiskokous: Nuorisovaltuuston kouluvastaavat veivät kouluihin tiedoksi Kesätyöseteleiden 

hakuajan (3.2-5.4.2020). Esiteltiin Vihdin kunnan valmistelemaa Etelä-Nummelan koulu- ja 

päiväkotihanketta ja kokouksen ideat kerättiin vietäväksi nuorisopäällikön. Kokouksessa päätettiin myös 

kahden uuden toimikunnan perustamisesta: Sometoimikunta ja Bränditoimikunta. 

26.3.2020 Yleiskokous: Nuorisovaltuusto tutustuu nuortenideat.fi palveluun ja tiedottaa sosiaalisessa 

mediassa nuoria palvelun käytöstä. Nuorisovaltuuston toimintasääntö toimitetaan kunnanhallituksen 

käsittelyyn 20.4.2020. Toimintasääntöön on ehdotettu tarkennuksia hallintopäällikkö Antti Luukkasen 

toimesta. 

23.4.2020 Yleiskokous: Kokouksessa ideoitiin kilpailuista somessa. Some-toimikunta kommentoi kuvasarja 

ideaa. Brändi-toimikunta esitti idean ig:livestä Sankarlan kanssa ja some-toimikunta lähtee mukaan 

toteutukseen. Viikolla 17 oli somessa my day-viikko. 

28.5.2020 Yleiskokous: Nuorisovaltuustossa aloitti uusi valtuutettu Elias Luokkanen. Myös 

nuorisovaltuuston tiimihupparit valittiin. Nuorisovaltuutettuja tiedotettiin myös elokuussa järjestettävästä 

Back To School -tapahtumasta. Tapahtumassa nuorisovaltuustosta oli kertomassa Tuuli Kajosaari. 

5.8.2020 Syyskauden aloitusseminaari: Vihti nuorten silmin- kyselyn purku ja nostot syksyn 

toimintasuunnitelmaan. Vierailijana hallintopäällikkö Antti Luukkanen, Kuntavaalien 2021 

äänestyspaikkojen suunnittelu. Vierailijana Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen sekä 

nuorisopäällikkö Sampo Anttila, esittäytyminen ja Vihti nuorten silmin- kyselyn tulokset. 

23.9.2020 Yleiskokous: Kokouksessa suunniteltiin marras-joulukuussa järjestettäviä nuorisovaltuuston 

vaaleja, ja sen aikataulua. Myös vaalien markkinointia suunniteltiin.  

19.10.2020 Yleiskokous: Lokakuussa nuorisovaltuustolla oli selkeä suunnitelma vaalien järjestämiseksi ja 

markkinoimiseksi. Toimintasääntöä päivitettiin nuorisovaltuuston vaaleja koskevassa kohdassa (kohta 3.3). 

24.11.2020 Yleiskokous: Kokouksessa käsiteltiin toimintasäännön päivittämistä uudelleen, sekä ilmoitettiin 

uusien nuorisovaltuutettujen nimet. 

14.12.2020 Yleiskokous: Sovittiin tammikuun järjestäytymiskokouksen ja -seminaarin ajankohdat, sekä 

arvioitiin kautta 2020. 
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5. NUORISOVALTUUSTON MUUT TOIMINTAMUODOT 
 

5.1 Koulutukset 
 

Nuorisovaltuusto osallistui Osaamista osallisuuteen- hankkeen kautta Hallintoakatemian järjestämään 

Kunnallinen päätöksenteko- työpajaan 21.4.2020 yhdessä Kirkkonummen nuorisovaltuuston kanssa. 

5.2 Tapahtumat 
 

Nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia nuorten toivomusten ja tarpeiden mukaisesti. Nuorisovaltuusto oli 

mukana markkinoimassa toimintaa nuorisopalveluiden Back to School- nuortenillassa Nummelan Prismalla 

7.8.2020.  Koronatilanne esti tapahtumien järjestämisen kaudella 2020. 

6. ALOITTEET JA LAUSUNNOT 
 

6.1 Aloitteet 

 
Nuorisovaltuusto teki vuonna 2020 aloitteen hallintojohtaja Antti Luukkasen kautta: 

Kuntavaalien äänestysikäraja laskettava 16-vuotiaaseen.  

Esitys lähetettiin tiedoksi mm. oikeusministeriölle, Vihdin kunnanvaltuutetuille, kunnan johtoryhmälle ja 

paikallislehdistölle. Oikeusministeriön edustajien kanssa 2.9.2020 käydyissä keskusteluissa tuli esille, että 

usea valtakunnallinen puolue on ajatuksen takana, mutta esitys vaatii perustuslain muuttamista. Tästä 

syystä esityksen toteuttaminen ainakaan vuoden 2021 kuntavaaleihin on epätodennäköistä. 

15.8.2020 Kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelu (Liite 6) 

 

6.2 Lausunnot 
 

Nuorisovaltuusto antoi vuonna 2020 seuraavat lausunnot: 

24.6.2020 Kaava N154, Nummela, Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavamuutos  

(Liite 1) 

13.8.2020 Kaava N123, Palman alueen asemakaavamuutos (Liite 2) 

13.10 2020 Vihdin talouden tasapainotusohjelma VIHTA (Liite 3) 

17.11.2020 Kaava 0267, Etelä-Nummelan osayleiskaava (Liite 4) 

27.11.2020 Kaava N195, Nummela, korttelin 199 osaa koskeva asemakaava muutos (Liite 5) 
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7. NUORISOVALTUUSTOVAALIT 
 

Nuorisovaltuustovaaleja kampanjoitiin 12.10.-6.11.2020 aikana (ehdokasasettelu). Kampanja toteutettiin 

sosiaalisessa mediassa ja kouluvastaavien johdolla kouluilla oppilaskuntien kautta. Koronatilanteen vuoksi 

nuorisovaltuusto ei voinut järjestää kouluille vaali-infoja.  

Nuorisovaltuustovaalit oli tarkoitus järjestää 30.11.- 4.12.2020, 10 paikkaa. Vaaleihin kehitettiin sähköinen 

Wilma-äänestysalusta yhteistyössä kunnan tvt-koordinaattorin kanssa. Kaikki ehdolle ilmoittautuneet 

pääsivät nuorisovaltuustoon läpi sopuvaalein, sillä ehdokkaita ei ilmoittautunut vaaleihin riittävää määrää.  

Uudet jäsenet kaudelle 2021-2022 ovat Andreas Dimitriou, Joona Haakana, Tyyne Rintamäki, Kevin 

Shabastari. 

 

8. LIITTEET 
 

8.1, liite 1: Lausunto 24.6.2020, kaava N154, Nummela, Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava ja 

asemakaavamuutos 

8.2, liite 2: Lausunto 13.8.2020, kaava N123, Palman alueen asemakaavamuutos 

8.3, liite 3: Lausunto 13.10, Vihdin talouden tasapainotusohjelmaehdotusluonnos (VIHTA) 

8.4,liite 4: Lausunto 17.11.2020, kaava 0267, Etelä-Nummelan osayleiskaava 

8.5, liite 5: Lausunto 27.11.2020, kaava N195, Nummelan korttelin 199 osaa koskeva asemakaavamuutos 

8.6, liite 6: Ote hallintopäällikkö Antti Luukkasen lähettämästä sähköpostista 4.9.2020 
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8.6 Liite 6 
 

1.       Keskustan valtuustoryhmän aloite 1.6.2020 Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat 
suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa ( 170/2020) 

Aloite on annettu Konsernipalveluiden selvitettäväksi (Luukkanen) 

Valtuustoaloitteesta pyydettiin 31.8.2020 mennessä lausunto Vihdin lukiolta, 

nuorisopalveluilta sekä Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymältä. Määräajassa 

nuorisopalvelut otti asiaan kantaa, mutta muiden tahojen kanssa asia on vielä kesken. 

Nuorisopalvelujen osalta asiaa käsiteltiin Vihdin nuorisovaltuuston seminaarissa 15.8.2020. 

Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerin alustuksen pohjalta nuorisovaltuusto ideoi 

paitsi äänestyspaikkojen suunnittelua myös laajemmin nuorison aktivoimista 

kuntavaaleissa. Ideointi tuotti seuraavia ajatuksia: 

  

·         Äänestyspaikkoja tulisi saada sinne missä nuoret normaalistikin liikkuvat. 
Tämän perusteella selvitetään esimerkiksi yhtenä päivänä ennakkoäänestysaikana 

auki olevan äänestyspaikan saaminen lukion ja Luksian tiloihin. Myös Vihdin 
kirkonkylällä olevan ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan siirto 
VIHKOssa olevan kirjaston tiloihin on selvitettävänä. Vuoden 2021 kuntavaalien 
äänestyspaikoista päättää kunnanhallitus joko vuoden 2020 lopussa tai vuoden 
2021 alussa. 

·         Opetustoimelle esitetään tiedottamista kuntavaalien merkityksestä ja sisällöstä 
niin, että tiedottaminen koskisi mm. 9-luokkalaisia ja lukiolaisia. Tiedottaminen voisi 
tapahtua esimeriksi oppituntien yhteydessä. 

·         Nuorisovaaleja on hyvä järjestää kunnan kouluissa aikaisempaan tapaan. 

·         Oppilaille/nuorille voitaisiin järjestää kuntavaalien yhteydessä vaalipaneeli, 
joissa eri puolueiden ja ryhmittymien (valitsijayhdistykset/yhteislistat) edustajat 
kertoisivat vaaliohjelmastaan erityisesti nuorten kannalta ja vastaisivat nuorten 

kysymyksiin. 

·         Nuorisovaltuustolle kerrottiin ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijan sekä 
vaalilautakunnan tehtävistä. Samalla markkinoitiin, että tehtävästä kiinnostuneet 
voivat olla yhteydessä keskusvaalilautakunnan sihteerin. Tehtävät herättivät 

kiinnostusta. Tehtäviä tullaan tarjoamaan myös lukion oppilaille, jotka täyttävät 
viimeistään työtehtävän alkaessa 18 vuotta. 

·         Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti tehdä esityksen äänestysikärajan 
laskemisesta 16-vuoteen. Esitys lähetettiin tiedoksi mm. oikeusministeriölle, Vihdin 

kunnanvaltuutetuille, kunnan johtoryhmälle ja paikallislehdistölle. Oikeusministeriön 
edustajien kanssa 2.9.2020 käydyissä keskusteluissa tuli esille, että usea 
valtakunnallinen puolue on ajatuksen takana, mutta esitys vaatii perustuslain 
muuttamista. Tästä syystä esityksen toteuttaminen ainakaan vuoden 2021 
kuntavaaleihin on epätodennäköistä. 

Antti Luukkanen 4.9.2020. 

 

 


