
Kihniön Nuorisovaltuusto  

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Kihniön nuorisovaltuusto aloitti toimintansa helmikuussa 2020.  

Nuorisovaltuuston jäsenet valittiin halukkuuden perusteella. Nuorisovaltuustoon valittiin 9 

jäsentä. Nuorisovaltuuston jäseninä kautena 2020 olivat, Jemina Ylilankoski 6.4.2021 saakka 

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

puheenjohtaja 6.4.2021 alkaen), Sanna Koivula, Emma Pystykoski ja Lotta Leino, Olivia 

Shemeikka, Vili Virtanen ja Minka Yli-Kärkelä. 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.  

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 2021. 

Nuorisovaltuusto asetti vuodelle 2021 toimintasuunnitelmassaan tavoitteeksi seuraavaa:  

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

sitä kautta kunnan nuoria  

- toteutetaan kouluruokakysely keväällä 2021  

- seurataan aktiivisesti kunnan päätöksentekoa ja otetaan kantaa pinnalla oleviin asioihin  

- järjestetään omaa toimintaa ja tapahtumia (esimerkiksi siipibuffet, nuortenilta tms.) sekä 

otetaan monipuolisesti osaa kunnassa järjestettäviin tapahtumiin, koronarajoitusten puitteissa.   

- pyritään järjestämään retkiä esimerkiksi teatteriin, luotokohteisiin tms.   

- hankitaan puheenjohtajalle nuija  

- some- kampanjoiden järjestäminen  

- nuorisovaltuuston virkistäytymispäivä  

- nuorten erilaisten netti- ja somepalveluiden aktiivinen tiedottaminen myös Kihniön kunnan 

lapsille ja nuorille (koululla, somessa, wilmassa jne.)  

- riippumattojen käyttöönotto kesällä  

 

Nuorisovaltuustolle ja sen toimikaudelle 2021 asetettuja tavoitteita haastoi jälleen kerran 

korona ja sen aiheuttamat rajoitukset. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden 2021 aikana 

yhteensä 5 kertaa, etä/hypridikokouksin. Kouluruokakysely järjestettiin ja kunnan 

päätöksentekoa seurattiin. Kantaa otettiin erilaisiin hankkeisiin ja taloussuunnitelmaan. 

Lisäksi nuorisovaltuusto esitti lausuntonsa alueelliseen EPT- suunnitelmaan. Lisäksi 

nuorisovaltuusto keskusteli ja otti kantaa myös maakunnalliseen PIRSOTE- uudistukseen 

sekä antoi maakunnalle lausuntoja pyydettäessä.  Nuorisovaltuusto toteutti koululla 

kyselyn liittyen pyhäniemen kehittämishankkeeseen ja kyselyn tuotokset toimitettiin 

suunnittelijalle.  

Nuorisovaltuusto lausui ja esitti kysymyksiä peruskoululle mm. Wilma- käytännöistä. Vuosi 

2021 oli kunnan neljäs nuorisovaltuustokausi. Maakunnallisia tapahtumia pyrittiin 

aktiivisesti markkinoimaan myös Kihniöläisille nuorille.  

Nuorisovaltuusto osallistuu alueen tulevan hyvinvointisuunnitelman laadintaan sekä on 

osana tulevaa SoTe asiakasraatia.  

Kirjaston kanssa nuorisovaltuusto teki suoraa kehittämisyhteistyötä antamalla ideoita sekä 

kehittämällä yhteisiä tapahtumia, joista koronarajoitusten myötä toteutukseen saakka ylsi 



nuorten peli-ilta. Kesän aikana nuorisovaltuusto toteutti Kirjaston kanssa yhteisen 

hyvinvointihaasteen.  

Nuorisovaltuusto järjestää toimikautensa päätteeksi myös uuden valtuuston valinnan. 

Ehdokkaiden kartoitus ja Nuvan mainostyö tämän tiimoilta aloitettiin marraskuussa.  

Koronatilanteen vuoksi nuorisovaltuuston virkistäytymispäivä ei toteutunut, samoin retkien 

määrä ja toivottua vähäisemmäksi.  


