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1. YLEISTÄ

Toimintakertomus on kooste Vihdin nuorisovaltuuston vuoden 2022 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

Vuonna 2022 Vihdin nuorisovaltuusto määritti teemoikseen nuorten mielenterveyden ja päihteet,
nuorten vapaa-ajanviettopaikat sekä nuorten vaikuttamismahdollisuudet. Tavoitteiksi nuorisovaltuusto
määritti koulu- ja opiskeluyhteistyön, nuvan brändäyksen ja esille tuomisen sekä aloitteiden
edistämisen.

2. NUORISOVALTUUSTON VALINTA

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

nuoret, joiden kotikunta on Vihti. Vuoden 2022 nuorisovaltuutetut valittiin ilmoittautuneista

ehdokkaista ilman vaaleja, koska vaaleihin vaadittava ehdokaslukumäärä ei täyttynyt.

3. VIHDIN NUORISOVALTUUTETUT KAUDELLA 2022

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 2022:

Puheenjohtaja Pihla Salmi

Varapuheenjohtaja Andreas Dimitriou

Sihteeri Aurora Nieminen

Varasihteeri Karo Marno

3.2 Nuorisovaltuutetut

Vihdin nuorisovaltuustossa toimi kauden 2022 alussa 15 jäsentä, ja kauden lopussa 10 jäsentä

Pihla Salmi

Andreas Dimitriou

Aurora Nieminen

Karo Marno

Fanni Kilpeläinen

Jani Koponen (tauolla toiminnasta 11.8.2022 lähtien varusmiespalveluksen takia)

Angelina Morozyuk

Tyyne Rintamäki

Neo Shabastari

Nea Willström



Nuutti Jussila (29.1.2022 asti)

Joona Haakana (26.3.2022 asti)

Kevin Shabastari (11.8.2022 asti)

Werne Kropsu (11.8.2022 asti)

Nelly Honkimaa (10.10.2022 asti)

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

Sometoimikunnan toimintakertomus 2022

Kyselytoimikunta

Kyselytoimikunnan toimintakertomus 2022

Koulutoimikunta

Koulutoimikunnan toimintakertomus 2022

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta 2022 toimintakertomus - Nuorisovaltuustovaalisuunnitelma 2022

Liikennetyöryhmä

Liikennetyöryhmä toimi tänä vuonna yhteistyössä kysely- ja koulutoimikuntien kanssa. Lisää tietoa
toimikuntien yhteistoiminnasta löytyy kysely- ja koulutoimikuntien toimintakertomuksista.

Aloiteoikeustyöryhmä

Aloiteoikeustyöryhmän toimintakertomus

3.4 Edustukselliset tehtävät

Lautakuntaedustajat

Hyvinvointilautakunta: Nea Willström, Kevin Shabastari 11.8.2022 asti, Angelina Morozyuk
11.8.2022 alkaen

Varajäsen: Angelina Morozyuk 11.8.2022 asti, Karo Marno

Sivistyslautakunta: Andreas Dimitriou, Neo Shabastari

https://docs.google.com/document/d/1eIruHB0XVyhsBupyljCRAd_2FLGcW3OTUlFfrZyXuGY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eNIk2Q9BZkfF-xN_OZbaRIHOVNS2OBRqXD4RiIQrm10/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sEqRUGPYe-YhutS9BZ1j05alSGobAppjibRI6CNtjzA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cxzy3BCiZJFGIFXuTAAoJpiuFnKm6OkM2Q-1_Y96nRA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13F4jIQGfL8tdks8Y1ntZaOywxCFL9aMIXm44uNkzsXI/edit?usp=sharing


Varajäsen: Nea Willström

Elinvoimalautakunta: Karo Marno, Nelly Honkimaa 10.10.2022 asti, Angelina Morozyuk 10.10.2022
alkaen

Varajäsen: Angelina Morozuyk 10.10.2022 asti, Neo Shabastari

Ympäristölautakunta: Fanni Kilpeläinen, Kevin Shabastari 11.8.2022 asti, Neo Shabastari 11.8.2022
alkaen

Varajäsen: Neo Shabastari 11.8.2022 asti, Angelina Morozyuk

Kunnanvaltuuston ja valtuustoinfon edustajat

Kunnanvaltuuston kokoukseen valitaan nuorisovaltuuston edustajat kiertävästi. Kunnanvaltuuston
kokoukseen osallistuva nuorisovaltuutettu osallistuu myös sitä edeltävään valtuustoinfoon. Halukkaat
ovat saaneet osallistua kunnanvaltuuston kokouksiin.

24.1. Andreas Dimitriou, Nea Willström
28.2. Jani Koponen
28.3. Jani Koponen
9.5. Ei osallistujia, koska nuorisovaltuuston yleiskokous samaan aikaan.
6.6. Andreas Dimitriou, Pihla Salmi

KV pvp kohdasta 26, 6.6.2022
26.9. Angelina Morozyuk, osallistunut valtuustoinfoon 22.9.
7.11. Pihla Salmi, Karo Marno, osallistuneet valtuustoinfoon 3.11.
12.12. Tyyne Rintamäki, Aurora Nieminen, osallistuneet valtuustoinfoon 8.12.

4. KOKOUKSET

4.1 Nuorisovaltuuston kokousten nostot

Helmikuun yleiskokous 17.2.2022

- Luoteis-Uusimaassa julkaistu lehtijuttu nuvasta
- Nuorisovaltuustomyöteinen kunta -sertifikaattiin mahdollinen pyrkiminen
- Yhteistyö muiden nuorisovaltuustojen kanssa
- Lapsiystävällinen kunta -hanke, hankkeen parissa tullut idea nuorten kyselytunnista kunnan

viranhaltijoille

Maaliskuun yleiskokous 23.3.2022

- Tuleva yhteiskokous Karkkilan nuvan kanssa
- Pian teetettäväksi tuleva, nuorisovaltuuston joukkoliikennetyöryhmän ja kyselytoimikunnan

yhdessä työstämä joukkoliikennekysely
- Keskustelua mielenterveys- ja päihdeteemasta

https://docs.google.com/document/d/1oOf4fvh4uKi_9iKBEiycbpZZhSS8PsXSKdjYsYXtrhM/edit?usp=sharing


Huhtikuun yleiskokous 21.4.2022

- Hallintojohtajan vierailu
- Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti
- Uuden varajäsenen valinta elinvoimalautakuntaan Joona Haakanan tilalle
- Kevätkauden päätöstapaaminen

Toukokuun yleiskokous 9.5.2022

- Joukkoliikennekyselyn tulokset
- Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajien valintaprosessi
- Syksyn nuorisovaltuustovaalien aikataulu
- Lausuntopyyntö asemakaavamuutoksesta 
- Kevätkauden fiiliksiä ja syksyn suunnitelmia, mm. syyskuun oppilaskuntaseminaari

Elokuun yleiskokous 11.8.2022

- Tuleva viranhaltijoiden kyselytunti
- Syyskuun oppilaskuntaseminaari
- Uudeksi edustajaksi ympäristölautakuntaan Kevin Shabastarin tilalle Angelina Morozyuk ja

varapaikalle Karo Marno
- Uudeksi edustajaksi hyvinvointilautakuntaan Kevin Shabastarin tilalle Neo Shabastari ja

varapaikalle Angelina Morozyuk
- Valittiin Andreas Dimitriou ja Angelina Morozyuk jäseniksi Länsi-Uudenmaan

hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon

Syyskuun yleiskokous 14.9.2022

- Nuorisopäällikön vierailu
- Oppilaskuntaseminaarin ja viranhaltijoiden kyselytunnin reflektointi
- Katsaus Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen tilanteesta
- Muutosehdotukset hallintosääntöön koskien nuorisovaltuustoa

Lokakuun yleiskokous 10.10.2022

- Vaikuttamisen teemaviikko viikolla 43, jonka aikana vihtiläiset nuoret pääsevät kuulemaan
vaikuttamisesta ja nuvan toiminnasta

- Valittiin Angelina Morozyuk jäseneksi elinvoimalautakuntaan Nelly Honkimaan tilalle ja Neo
Shabastari varajäseneksi

- Vuoden 2022 nuorisovaltuustovaalit

Marraskuun yleiskokous 10.11.2022

- Vaalien ehdokasasettelun tulokset
- Kunnalta tulleet lausuntopyynnöt lentokentän kaavoituksesta ja liikkumisohjelmasta 
- Käsiteltiin vaikuttamisen teemaviikon ohjelmaa ja sen yhteydessä nuorilta nousseita ideoita 
- Tulevat jouluglögit kunnanvaltuutettujen kanssa 

Joulukuun yleiskokous 14.12.2022

- Toimintakertomuksen hyväksyminen
- Vuoden 2022 koonti
- Terveiset liikennetyöryhmän kokouksesta, Hobby Hour -kokouksesta, Hyvinkään



nuva-gaalasta
- Kunnanvaltuutettujen glögitilaisuuden läpikäynti

Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää aina kevät- ja syyskauden alussa aloitusseminaarin, jossa asetetaan
tulevalle kaudelle tavoitteita ja teemoja. Kevätkauden aloitusseminaari järjestettiin 26.1.2022, ja
syyskauden aloitusseminaari 27.8.2022.

5. NUORISOVALTUUSTON MUUT TOIMINTAMUODOT

5.1 Koulutukset

Vuonna 2022 nuorisovaltuusto ei kouluttautunut.

5.2 Tapahtumat

Vaatekeräys ukrainalaisille nuorille 11.4.-19.4.2022

Oppilaskuntaseminaari 6.9.2022

Vaikuttamisen teemaviikko 24.-28.10.2022

6. ALOITTEET JA LAUSUNNOT

6.1 Aloitteet

Nuorisovaltuuston aloiteoikeustyöryhmä työskenteli nuorisovaltuuston suoran aloiteoikeuden eteen.

6.2 Lausunnot

Nuorisovaltuusto antoi vuonna 2022 seuraavat lausunnot:

Kaava N194, Nummelan korttelin 38 asemakaavan muutos (Nummelan seurakuntakeskus)

Lausuntopyyntö kaava N194

Kaava N199, Nummelan lentokenttä, lentokentän asemakaavamuutos

Lausunto kaavasta N199, Nummelan lentokenttä

Liikkumisohjelma 2022-2025

Lausunto liikkumisohjelmasta

https://docs.google.com/document/d/1XdqmjLOxhT30yQX3_6HcyQNY7zd7HimD2rk_fZXqp1Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UIpF30j4F5u0Y3l553fNrC0_ap1_IsMewYEHNBcYkYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wtwX4IgwgbMMtn6ajP-aQK_nTNlU_kM95mElRwUFn8c/edit?usp=sharing


7. NUORISOVALTUUSTOVAALIT

Nuorisovaltuuston ehdokasasetteluaikaa oli 10.10.-6.11., jolloin Instagramissa mainostettiin vaaleja ja

kerrottiin mitä nuorisovaltuusto tekee. Vaaleja mainostettiin myös kouluvastaavien toimesta Vihdin

kouluilla (Kuoppanummen koulukeskuksella, Vihdin lukiolla, Nummelanharjun koululla, Otalammen

koululla ja Vihdin yhteiskoululla) julisteiden ja vaalitilaisuuksien kera. Sähköisen äänestyksen

ajankohdaksi oli varattu 28.11.-2.12., lippuäänestystä varten oli varattu 7.12-9.12. Vaaleihin oli varattu

jo viime vuonna tehty wilma-äänestysalusta.

8. LEHDET

Artikkelit:

Venäjän hyökkäys Ukrainaan järkytti
vihtiläisnuoria – Tietoa haetaan
erityisesti somen eri kanavista

Vihdin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Pihla Salmi (vas) ja jäsenet Jani
Koponen ja Aleksi Marno kertoivat ajatuksiaan liittyen Ukrainassa käytävään
sotaan. TARJA OMENAINEN



Tarja Omenainen

16.3.2022 6:00

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan korostaa demokraattisen yhteiskunnan merkitystä sekä tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien toteutumisen tärkeyttä. Venäjän hyökkäys järkytti ensin syvästi. Asia on koko ajan
esillä eri medioissa ja somessa. Uutisoinnilta on vaikea välttyä, toteaa Vihdin nuorisovaltuuston puhee
njohtaja Pihla Salmi.

– Tiedän nuoria, jotka kokevat sodan raskaana asiana. Sota on vaikuttanut psyykkisesti moneen nuoreen.
Alla on pari vuotta kestänyt koronapandemia. Vaikeinta on ehkä se, ettei asiaan pysty itse vaikuttamaan.
Itse en ole menettänyt yöunia asian vuoksi, mutta on ihmisestä kiinni miten asiaan reagoi. Toisia tieto
ahdistaa ja toiset saavat mielenrauhaa seuraamalla uutisointia, Vihdin lukiossa ensimmäistä vuotta
opiskeleva Salmi jatkaa.

Nuoret kokevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ristiriitaisena Suomen kannalta, rajanaapureita kun
ollaan. Natoon liittyminen toisi jonkinlaisia turvatakuita Suomelle. Venäjä kuitenkin uhkaa Suomea
vastatoimilla, jos maa liittyy sotilaalliseen liittoumaan:

– Tilanteeseen ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. Tärkein asia mitä me mielestäni Suomessa
voimme tehdä on liittyä Natoon. Jos emme liity Natoon, olemme seuraava Ukraina. Ukrainaa voimme
auttaa parhaiten tukemalla maata aseellisesti, sanoo Vihdin nuorisovaltuuston jäsen Jani Koponen.

– Mahdolliset sotatoimet Suomessa mietityttävät itseäni erityisesti siksi, että olen menossa armeijaan
heinäkuussa, 19-vuotias Koponen jatkaa.

Vihdin nuorisovaltuuston jäsen Aleksi Marno on Kuoppanummen koulussa 8.-luokalla. Hän opiskelee
venäjän kieltä ja ymmärtää uutisia myös venäjäksi.

Siviilien pommittaminen vetää sanattomaksi.

Nuvan pj. Pihla Salmi

– Koulussa olemme käsitelleet sotaa luokanopettajan tunneilla ja katsoneet uutisia aamulla. Itse seuraan
aktiivisesti somea ja esimerkiksi Ylen uutisia ja muita valtamedioita, jotka ovat puolueettomia



uutiskanavia. Minulla on ystäviä, joilla on sukulaisia ja tuttavia sekä Venäjällä että Ukrainassa. Heille
sodalla on ollut suoria vaikutuksia.

– Venäjällä tiedottamisella on kaksi tasoa. Venäjän sisäinen tiedottaminen ja ulkopuolelle tiedottaminen.
Venäjän sisällä kansalaiset pyritään eristämään muusta maailmasta. Propagandasta huolimatta kansa on
kuitenkin aika hyvin tietoinen siitä mitä oikeasti tapahtuu.

– On todella surullista katsoa mitä sananvapaudelle on tapahtunut Venäjällä, Pihla Salmi toteaa.

Venäjän armeijan kohdevalinnat Ukrainassa nuoret tuomitsevat yksimielisesti:

– Synnytyssairaalan ja lastensairaalan sekä muiden siviilikohteiden ja siviilien pommittaminen vetää
sanattomaksi, Pihla Salmi sanoo.

Nykyaikainen sodankäynti tapahtuu monella tasolla ja on hyvin moniulotteista. Erilaiset anonyymit
hakkeriryhmät ovat ilmoittaneet aloittaneensa sodankäynnin Venäjää vastaan. Ryhmät ovat hakkeroineet
maan virallisia kanavia ja häirinneet Venäjän tietoliikennettä.

– Hakkerointi sinänsä ei ole mitenkään erityisen vaikeaa, mutta on aika rohkeaa mennä hakkeroimaan
Venäjän virallisia sivustoja, Aleksi Marno toteaa.

TikTok on nuorten mielestä somen kanavista kaikista raain. TikTokista voi seurata suoria lähetyksiä
Ukrainasta. Lähetyksiä ei sensuroida.

– TikTok on Kiinan valtion omistama yritys ja sitä käytetään propagandatehtaana. Siellä on tosi paljon
disinformaatiota, Jani Koponen muistuttaa.

Nuorisovaltuusto

Nuorten vaikuttamiselin

Nuorisovaltuusto, eli Nuva, on kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka koostuu
13–20-vuotiaista vihtiläisistä nuorista. Nuva toimii nuorten äänitorvena kunnan
organisaatioissa ottamalla kantaa nuoria koskeviin asioihin.

Nuva ajaa nuorten asioita, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen
ajankohtaisiin asioihin.

Nuvalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja neljässä lautakunnassa. Nuva antaa



lausuntoja, tekee aloitteita ja kannanottoja sekä järjestää tapahtumia.

___________________________________________________________________________________

Vihdin nuorisovaltuusto järjesti kyselytunnin
viranhaltijoille  – esiin nousi muun muassa
joukkoliikenne ja kunnan rahoitushankkeet

Vihdin nuorisovaltuusto järjesti 31.8.2022 kyselytunnin viranhaltijoille. PIHLA
SALMI



Pihla Salmi

2.9.2022 14:00

Vihdin nuorisovaltuusto järjesti tällä viikolla Vihdin kunnan kanssa yhteistyössä
viranhaltijoiden kyselytunnin. Idea kyselytuntiin syntyi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta
-hankkeen kokouksessa, jossa pohdittiin päättäjien ja nuorten vuorovaikutuksen syventämistä.

Kyselytuntia varten nuorisovaltuusto oli jakanut Vihdin yläkoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten kautta nuorille lomakkeen, jonka avulla sai lähettää kysymyksiä viranhaltijoille.
Tulleiden vastausten perusteella nuorisovaltuusto koosti kysymykset viranhaltijoiden
kyselytuntia varten. Pohjatyötä kyselytuntia varten olivat tekemässä nuorisovaltuuston
edustajana Lapsiystävällinen kunta -hankkeessa toimiva Pihla Salmi sekä lähetyksen juontajat
Aurora Nieminen ja Karo Marno.

Kunnan puolelta kyselytunnille osallistuivat kunnanjohtaja Erkki Eerola, tekninen johtaja Matti
Kokkinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen, talousjohtaja Jere Laine,
henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola, hallintojohtaja Noora Nordberg, kehittämispäällikkö Timo
Tuomi sekä elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Kyselytunnilla käsiteltiin muun muassa viranhaltijoiden toimenkuvaa ja päätöksenteon
prosesseja. Nuorilta nousi esiin esimerkiksi ilmastonmuutokseen, joukkoliikenteeseen ja
kunnan rakennushankkeisiin liittyviä kysymyksiä. Myös talous ja budjetointi olivat herättäneet
kysymyksiä.

Kyselytuntia oli mahdollisuus seurata suorana Vihdin kunnan YouTube-kanavalta. Se on
katsottavissa myös jälkikäteen osoitteessa http://www.vihti.fi/live.

Tilaisuuden järjestäjät kokivat tämänkaltaisen kanssakäymisen nuorten ja viranhaltijoiden
välillä olevan hyvin arvokasta. Vastaavia kyselytunteja tai keskustelutuokioita järjestetään
mahdollisesti jatkossakin.

http://www.vihti.fi/live


Vihdin nuorisovaltuusto nostaa profiiliaan
– "Lähtekää rohkeasti ehdolle
nuva-vaaleihin"

Nea Willström (vas.), Sanni Kemppainen, Tyyne Rintamäki ja Vihdin nuvan
puheenjohtaja Pihla Salmi nuvan järjestämässä oppilaskuntaseminaarissa. Oikealla
nuvan toinen ohjaaja, nuorisokoordinattori Johanna Haarahiltunen. KARO MARNO

Vihdin nuva-vaaleissa valitaan 15 uutta nuorisovaltuutettua – ehdokkaaksi voi ilmoittautua
6.11. asti.

Marja Keski-Luopa



12.10.2022 15:00

Jos olet vuosina 2002–09 syntynyt vihtiläinen tai Vihdissä opiskeleva nuori, voit asettua
ehdolle Vihdin nuorisovaltuustoon eli nuvaan. Tämän syksyn vaaleissa valitaan 15 uutta
nuorisovaltuutettua.

– Lähtekää rohkeasti ehdolle nuva-vaaleihin! Jokainen tulee nuva-porukassamme kuulluksi ja
nähdyksi omana itsenään, eikä yhtä oikeanlaisen nuorisovaltuutetun mallia ole olemassa. Halu
vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä ovat avainasemassa toiminnassamme, kannustaa Pihla Salmi,
Vihdin nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Vihdin nuvassa on nyt kymmenkunta aktiivista vaikuttajanuorta.

– Nuva-toiminta ei vie kaikkea vapaa-aikaa, ja sen saa sovitettua harrastusten ja koulun
lomaan.

Nuva tekee yhteistyötä mm. oppilaskuntien kanssa. Bertta Kalatie (vas.), Menni



Pohjonen ja Pihla Salmi tämän syksyn oppilaskuntaseminaarissa. KARO MARNO

Nuva on kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin, joka toimii nuorten äänitorvena kunnan
organisaatioissa. Nuvalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Vihdin kunnanvaltuustossa ja neljässä
lautakunnassa. Esimerkiksi viime kesäkuun kunnanvaltuuston kokouksessa Pihla Salmi käytti
nuorisovaltuuston puolesta napakan puheenvuoron joukkoliikenneasiassa.

Pohjaa ja rohkeutta vaikuttamiseen.

– Pyrimme nostamaan nuorisovaltuuston profiilia ja asemaa kunnassa, koska koemme nuorten
osallisuuden olevan ratkaiseva tekijä kunnan kehityksen ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Salmi muistuttaa, että nuorten ajatuksista ja tarpeista tietävät vain nuoret itse. Nuvan
pyrkimyksenä on edustaa kaikkia kunnan nuoria.

– Toimielimenä nuva pystyy olemaan tehokkaasti mukana kunnan päätöksenteossa ja siten
rakentamaan entistäkin parempaa Vihtiä.

Vihti on ollut edelläkävijöitä nuva-toiminnassa. Suomen ensimmäiset nuorisovaltuustot
perustettiin vuonna 1995. Vihti oli eteläisen Suomen ensimmäinen: Vihdin nuva aloitti vuoden
1996 lopussa. Vihdissä annettiin ensimmäisenä puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan lautakuntiin ja
valtuustoon.

Välillä on ollut hiljaisempaa, mutta aktiivisten nuorten ansiosta Vihdin nuorisovaltuuston
toiminta on lähtenyt uuteen nousuun viime vuosina. Nuvalla on ohjaajina kaksi kunnan
nuorisopalvelujen työntekijää.



Andreas Dimitriou (vas.), Nea Willström ja Sanni Kemppainen tämän syksyn
oppilaskuntaseminaarissa. KARO MARNO

Nuva vaikuttaa: antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esimerkiksi kyselyjä, ottaa kantaa ja
järjestää tapahtumia. Nuorisovaltuutetut kokoontuvat kerran kuussa yleiskokoukseen, jossa
suurimmat päätökset tehdään. Lisäksi toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

Nuvan tavoitteena onkin innostaa nuoria seuraamaan kunnan ja koko yhteiskunnan asioita ja
vaikuttamaan niihin.

Pihla Salmi on ollut Vihdin nuvassa pian kolme vuotta ja saanut toiminnalta paljon, myös
eväitä työelämään.

– Nuva-toiminta on antanut minulle vakaan pohjan vaikuttajana toimimiseen ja rohkeutta
edistää itselle tärkeitä asioita yhteiskunnassa. Nuvasta olen tietenkin saanut myös monia hyviä
ystäviä.

Vihdin nuorisovaltuusto

Nuva-vaalit 2022



Ehdokasasetteluaika on 10.10.–6.11. Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa
www.vihti.fi/nuorisovaltuustovaalit.

Vaalit järjestetään 28.11.–9.12. Sähköinen äänestys 28.11.–2.12., myös suljettuja
lippuäänestyksiä nuorisotiloissa.

Äänioikeus on kaikilla 13–20-vuotiailla vihtiläisillä tai Vihdissä opiskelevilla nuorilla.

Vaaleissa valitaan 15 uutta nuorisovaltuutettua. Toimikausi kestää kaksi vuotta ja
alkaa tammikuussa 2023.
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