
Kihniön Nuorisovaltuusto  

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Kihniön nuorisovaltuusto aloitti toimintansa helmikuussa 2020.  

Nuorisovaltuuston jäsenet valittiin halukkuuden perusteella. Nuorisovaltuustoon valittiin 9 

jäsentä. Nuorisovaltuuston jäseninä kautena 2020 olivat, Tiia Hylkinen (puheenjohtaja), 

Emilia Kärkelä (sihteeri) jäsenet:  Amalia Yli-Kärkelä (varapuheenjohtaja), Jemina Yli-

Lankoski, Sanna Koivula, Jarkko Kärki, Fanny Oksanen, Ilona Uusi- Ristaniemi, Emma 

Pystykoski ja Miko Yli-Lankoski. Ensimmäisessä kokouksessa nuorisovaltuusto valitsi 

keskuudestaan puheenjohtajiston sekä sihteerin ja edustajat eri lautakuntiin. Edustajat 

valittiin kunnanvaltuustoon, perusturvalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja 

sivistyslautakuntaan. Valtuustovuoden aikana yksi jäsen irtisanoutui tehtävästä pois 

muuton vuoksi. Hänen tilalleen ei valittu uutta, sillä halukkaita ei ilmennyt.  

Sivistyslautakunnan kokouksiin nuorisovaltuuston edustaja on saanut kutsut ja ollut osassa 

kokouksista läsnä, samoin kunnanvaltuustossa on ollut nuorisovaltuuston edustaja, 

Perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuminen vähäisempää 

kutsusekaannusten vuoksi. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo ja puheoikeus kunnan 

toimielimissä hallitusta lukuun ottamatta. Nuorisovaltuusto valitsi edustajat myös 

maakunnalliseen toimintaan ja on aktiivisesti ollut mukana maakunnallisessa toiminnassa.  

Nuorisovaltuuston toimintasäännössä nuorisovaltuuston tehtäviksi luetellaan seuraavat: 

Kihniön nuorisovaltuusto on nuorten virallinen edustaja kunnassa. Sen tarkoituksena on 

ajaa nuorten etua, edistää ja kehittää nuorten oloja sekä ajanviettomahdollisuuksia 

kunnassa. 

Tavoitteena on myös:  

 

- Kihniön nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen kunnallisessa 

päätöksenteossa, koulussa ja vapaa – ajalla,  

- seurata ja osallistua asiantuntijana nuoria koskevaan päätöksentekoon,  

- tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kunnan toimielimille, nuoria ja heidän elinolojaan 

koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla 

asiantuntijoita 

- edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä,  

- kehittää ja toteuttaa nuorille suunnattua toimintaa,  

- saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista,  

- tehdä yhteistyötä monipuolisesti nuorten kanssa työtä tekevien tahojen kanssa.  



-  vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden 

riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia 

asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria, 

- edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja 

tiedonkulkua, 

- valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja antaa 

toimintakertomus, 

- hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kunnan toimielinten, 

valiokuntien sekä kunnanhallituksen määräämät tehtävät; 

 

Nuorisovaltuusto laati toimikautensa alussa toimintasuunnitelman vuodelle 2020. 

Nuorisovaltuusto asetti vuodelle 2020 toimintasuunnitelmassaan tavoitteeksi seuraavaa:  

 järjestetään aktiivisesti kyselyitä nuorten ajatuksista, toiveista ja mielipiteistä ja osallistetaan sitä 

kautta kunnan nuoria 

 toteutetaan kouluruokakysely keväällä 2020  

 seurataan aktiivisesti kunnan päätöksentekoa ja otetaan kantaa pinnalla oleviin asioihin 

 järjestetään omaa toimintaa ja tapahtumia, liittyen Kihniö 100- juhlavuoteen sekä ottamalla 

monipuolisesti osaa kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.  

 pyritään järjestämään retkiä esimerkiksi teatteriin, luotokohteisiin tms.  

 hankitaan puheenjohtajalle nuija 

 some- kampanjoiden järjestäminen 

 nuorisovaltuuston virkistäytymispäivä 

 

Nuorisovaltuustolle ja sen toimikaudelle 2020 asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin 

koronavuoden asettamista haasteista ja muutoksista huolimatta. Nuorisovaltuusto 

kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä 6 kertaa, joista kaksi oli etäkokouksia.  

Vuosi 2020 oli kunnan kolmas nuorisovaltuustokausi. Vuoden aikana nuorisovaltuusto 

aktivoitui mainonnassa, markkinoinnissa ja tiedottamisessa Instagramissa ja Facebookissa. 

Maakunnallisia tapahtumia pyrittiin aktiivisesti markkinoimaan myös Kihniöläisille nuorille. 

Pirkanmaan nuorisovaltuuston ohjaaja vieraili Kihniössä kiertueellaan. Kiertueesta kuvattiin 

video sosiaalisessa mediassa esitettäväksi. 

Etenkin Instagram seuraajien määrä kasvoi. Nuorisovaltuusto aloitti myös Kihniö 100- 

vuotisteemaan liittyvää instragram kampanjointia #kihniö100 ja #kehukihniö- kampanjat. 

#kehukihniö- kampanjan, voittaja julkaistiin marraskuussa 2020. #kihniö100- 

somekampanjan aikana pyrittiin kerran viikossa lisäämään sosiaaliseen mediaan 

kihniöläinen kuva.  Nuvan edustajat toimivat myös ko. juhlavuoden juhlatoimikunnassa. 

Nuorisovaltuusto otti kantaa päätöksen alla oleviin asioihin, kuten kunnan 

taloussuunnitelman laadintaan ja Ojaniemen alueen suunnitteluun ja liikuntareitin 

suunnitteluihin. Lisäksi kantaa otettiin mm. omatoimikirjaston perustamisesta, joka 



sittemmin otettiin totutukseen sekä hiekoitushiekkojen siivoamisesta. Kirjaston kanssa 

nuorisovaltuusto teki suoraa kehittämisyhteistyötä antamalla ideoita sekä kehittämällä 

yhteistä tapahtumaa, joka kuitenkin siirtyi Korona-sulkujen vuoksi.  

Nuorisovaltuusto oli aktiivisesti osallistumassa Kihniö 100- vuoden tapahtumiin, mutta 

tapahtumat peruttiin. Omana toimintanaan nuorisovaltuusto toetutti tammikuussa 2020 

nuorille retken teatteriin Notre Damen kellonsoittaja- esitykseen ja matkalla kerätty 

osallistumismaksu (yht 210eur) lahjoitettiin myöhemmin Kihniön 4H – yhdistykselle 

käytettäväksi nuorten hyväksi. 

Korona kevään aikana nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja järjesti 

siellä kyselyjä ja kilpailuja mm. kuvakisa ja haaste linnunpönttöjen tekemiseen. Koulujen 

alkajaisiksi nuorisovaltuusto järjesti siipibuffet- illan, jossa kävi n. 40 nuorta ja jonka aikana 

esiteltiin nuorisovaltuuston toimintaa sekä kerättiin nuorten mielipiteitä. Lisäksi 

Intagramissa ja Facebookissa järjestettiin nuorille kyselyä kunnan palveluista.  

Nuorisovaltuusto hankki riippukeinuja ja säkkituoleja tulevia tapahtumia varten ja antoi 

säkkituolit Kihniön kirjaston käyttöön. 

Nuorisovaltuusto otti kantaa ja esitti lausumia kunnan asioista aktiivisesti. 

Nuorisovaltuuston ajatuksia on nostettu hyvin esiin myös paikallislehdessä. 

Nuorisovaltuusto järjestää toimikautensa päätteeksi myös uuden valtuuston valinnan. 

Ehdokkaiden kartoitus ja Nuvan mainostyö tämän tiimoilta aloitettiin jo syyskuussa.  

Puheenjohtajan nuijaa ei hankittu. Koronatilanteen vuoksi nuorisovaltuuston 

virkistäytymispäivä ei toteutunut, samoin retkien määrä ja toivottua vähäisemmäksi. 

Etäkoulun vuoksi myös kouluruokakysely jäi kokonaan toteuttamatta.  


