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NUORISOVALTUUSTO   
 
Kuntalain (410/2015) 26 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava 
nuorten vaikuttajaryhmä varmistamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vantaalla nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2000 alusta 
lähtien.   
 
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 tai liikkumiseen sekä 
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. 
Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen 
kunnassa.   
 

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO 
 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen. 1.1.2022 kautensa aloittanut nuorisovaltuusto jatkaa 
kauttaan vuoden 2023 loppuun saakka.   
  
Nuorisovaltuusto tekemän toimintaohjeen mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtajisto eli 
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan. 
Nuorisovaltuuston kokouksessa 13.12.2022 nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon 1.1.–31.12.2023 
valittiin 

• puheenjohtajaksi Anni Juulia Tuomainen   

• 1. varapuheenjohtajaksi Henri Mehtälä  

• 2. varapuheenjohtajaksi Mimmi Jokinen 

  
Nuorisovaltuuston valmistelijasihteerinä toimii osallisuussuunnittelija Laura Kotiranta. 
Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu myös suunnittelija Taina Saarenpää nuoriso- ja 
yhteisöpalveluista.  
  

Nuorisovaltuuston jäsenet 1.1.2022‒31.12.2023
 
Ahonen Elias 
Amoah Vida 
Anttila Krista 
Azizi Walid 
Canta Maria 
Dönmez Duru (5.9.2022 alkaen) 
Fraidenberger Aleksei 
Godlewski Filip 
Gongpol Phornphailin 
Hietanen Inka 
Joki Vincent 
Jokinen Mimmi 
Juwaisir Rihaam 
Karinen Daniel 
Lindqvist Noa 
Malkki Henri (1.11.2022 alkaen) 

 
Mehtälä Henri 
Mohamed Fartuun (4.10.2022 asti) 
Ojanen Jole (16.8.2022 asti) 
Pannu Pravjot 
Parvinen Lili 
Pennanen Juho 
Pessi Meggi 
Pyrrö Annika 
Reinhardt Julius 
Salmi Anni 
Singh Tejwant 
Taht Oscar 
Tuhkanen Roosa 
Tuomainen Anni Juulia 
Vauhkonen Miro (16.8.2022 asti) 
Välimaa Saara (5.9.2022 alkaen)

Manner-Raappana Lauri  



NUORISOVALTUUSTON TOIMINTA JA TAVOITTEET VUONNA 2023 

 
Nuorisovaltuuston keskeiset tavoitteet vuonna 2023: 

• nuorisovaltuuston strategian ja toimialakohtaisten linjausten laatiminen 

• viestinnän kehittäminen ja nuorten tavoittaminen 

• yhteistyön vahvistaminen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten ja muiden 
nuorisovaltuustojen kanssa 

• kouluruoan laadun ja kouluruokailun parantaminen Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n in-
house-aseman purkamisen myötä 

• yleisen väkivallan ja erityisesti jengiytymisen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen 
 
Alla on kuvattu nuorisovaltuuston perustoimintaa (mm. kokoukset, edustaminen eri toimielimissä ja 
työryhmissä) sekä tarkemmin toimintasuunnitelmakauden tavoitteita edistävää toimintaa (mm. 
linjaukset, viestintä, yhteistyö). 
 

Nuorisovaltuuston kokoukset   
  
Nuorisovaltuuston vuoden 2023 kokoukset pidetään 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 16.8., 
13.9., 4.10., 8.11. ja 5.12. klo 17.30 alkaen. 
 

Nuorisovaltuuston kokouksiin kutsutaan kaikki nuorisovaltuuston jäsenet. Heidän lisäkseen 
kokouksiin kutsutaan nuorisovaltuuston valmistelijasihteerinä toimiva osallisuussuunnittelija Laura 
Kotiranta, nuoriso- ja yhteisöpalveluiden verkostopäällikkö Taina Saarenpää sekä lasten ja nuorten 
valtuutetut. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja sekä esityslistat että pöytäkirjat julkaistaan vantaa.fi -
verkkosivuilla sekä Vantaan kaupungin luottamushenkilöille tarkoitetussa Extranetissä.  
 

Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin toimielimissä ja työryhmissä 
  

Kaupunginhallitus  

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 25.1.2022 päättänyt valita nuorisovaltuustokauden 
ensimmäisen vuoden puheenjohtajan Filip Godlewskin nuorisovaltuuston edustajaksi 
kaupunginhallituksen kokouksiin nuorisovaltuustokauden 2022–2023 ajaksi sekä valita 
varapuheenjohtajat Anni Juulia Tuomaisen ja Tejwant Singhin varaedustajiksi osallistumaan 
kaupunginhallituksen kokouksiin, mikäli varsinainen edustaja on esteellinen tai estynyt 
osallistumasta kokoukseen.  
 

Kaupunginvaltuusto  

Vantaan kaupunginvaltuusto muutti kokouksessaan 23.8.2010 työjärjestystään siten, että 
nuorisovaltuusto sai edustajalleen läsnäolo- ja puheoikeuden valtuuston kokouksiin. 
Nuorisovaltuusto käy omassa kokouksessaan läpi seuraavan valtuuston kokouksen esityslistan ja 
päättää käytettävän puheenvuoron sisällöstä sekä valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan 
valtuuston kokoukseen. Nuorisovaltuusto valitsee edustajan ja tämän varaedustajan jokaiseen 
valtuuston kokoukseen erikseen.  
 

Lautakunnat  

Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 25.1.2022 edustajat ja varaedustajat lautakuntien kokouksiin 
nuorisovaltuustokauden loppuun asti.  
   



Kaupunkiympäristölautakunnassa nuorisovaltuuston varsinainen edustaja on Henri Mehtälä ja 
varaedustaja Lili Parvinen.   
   
Kaupunkitilalautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Julius Reinhardt ja varaedustaja Pravjot 
Pannu. 
   
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Anni Salmi ja varaedustaja 
Inka Hietanen (14.12.2022 alkaen). 
   
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Aleksei 
Fraidenberger ja varaedustaja Mimmi Jokinen.  
 

Nuorisovaltuuston edustajat kaupunkitasoisissa työryhmissä  

Vantaan liikenneturvallisuustyöryhmässä nuorisovaltuuston edustajana toimii Lauri Manner-
Raappana.  
   
Nuorten palveluiden koordinaatioryhmässä nuorisovaltuuston edustajina toimivat Roosa Tuhkanen 
ja Henri Mehtälä. 
   
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamisen työryhmässä nuorisovaltuuston 
edustajina toimivat Mimmi Jokinen ja Anni Salmi. 
   
Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä nuorisovaltuuston edustajina toimivat Henri Mehtälä 
ja Vincent Joki. 
 
Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeen projektiryhmässä nuorisovaltuuston edustajina toimivat Inka 
Hietanen ja Maria Canta.  
 
Harrastustakuu -työryhmän nuorisovaltuuston edustajana toimii Pravjot Pannu. 
 
Vaikuttajapäivän työryhmässä nuorisovaltuuston edustajina toimivat Inka Hietanen, Juho Pennanen 
ja Anni Salmi.  
 
Vantaan liikkuvuusohjelman valmistelua varten perustetussa poliittisessa ohjausryhmässä 
nuorisovaltuuston edustajana toimii Aleksei Fraidenberger.  
 

Nuorisovaltuuston edustajat muissa toimielimissä 

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisessä jaoston kokouksissa nuorisovaltuuston 
edustajana toimii Oscar Taht ja varaedustajana Noa Lindqvist.  
   
Nuorisovaltuuston edustajat Svenska kommitténin kokouksissa nuorisovaltuuston edustajana toimii 
Oscar Taht ja varaedustajana Noa Lindqvist.  
 
Monikulttuurisuusasian neuvottelukunnan kokouksissa nuorisovaltuuston edustaja toimii Vida 
Amoah ja varaedustajana Maria Canta.  

 
 
 
 



Nuorisovaltuuston sisäiset työryhmät ja toimikunnat 
 
Nuorisovaltuusto voi perustaa erilaisia väliaikaisia työryhmiä ja toimikuntia, jotka keskittyvät 
edistämään nuorisovaltuuston tavoitteita ja kokouksissa sovittuja asioita kokousten välissä. 
Työryhmät ja toimikunnat raportoivat toiminnastaan ja suunnitelmistaan nuorisovaltuustolle. 
 
Nuorisovaltuusto perustaa alkuvuodesta eduskuntavaalityöryhmän, jonka tehtävänä on pohtia 
eduskuntavaalipaneelin järjestämistä ja vaaliviestintää nuorille. Syksyllä nuorisovaltuusto perustaa 
väliaikaisen budjettitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurata kaupungin budjettineuvotteluita ja 
suunnitella sekä toteuttaa vaikuttamistyötä nuoria koskevien asioiden osalta. 

 

Nuorisovaltuuston kouluttautuminen   
  
Vuoden 2023 aikana nuorisovaltuustolle järjestetään kaksi suunnittelu-, koulutus- ja 
virkistysviikonloppua Kukonnotkon leirikeskuksessa Heinolassa. Leiriviikonloput järjestetään 
tammikuussa ja elokuussa. Nuorisovaltuuston jäsenille mahdollistetaan osallistuminen myös muihin 
toiminnan kannalta olennaisiin koulutustapahtumiin.  

 

Tapahtumat 
 
Vaikuttamisen ohella nuorisovaltuusto voi osallistua erilaisten nuorille suunnattujen tapahtumien 
järjestämiseen ja edustaa nuoria Vantaan kaupungin järjestämissä tapahtumissa. Nuorisovaltuusto 
osallistuu huhtikuussa Vantaan kaupungin järjestämän nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja 
osallisuutta edistävän Vaikuttajapäivän suunnitteluun ja järjestämiseen. Tapahtumia on mahdollista 
järjestää yhteistyössä oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten, nuorisotilojen, järjestöjen ja muiden 
nuorisovaltuustojen kanssa. Nuorisovaltuusto on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Pride-
tapahtumaa Vantaalla. 

 

Kannanotot ja aloitteet 
 
Nuorisovaltuuston tavoitteena on tehdä aiempaa enemmän aloitteita ja kannanottoja. 
Nuorisovaltuutetuille järjestetään työpajoja aloitteiden ideointia ja kirjoittamista varten, jotta kynnys 
aloitteiden tekoon on mahdollisimman pieni ja mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu pääsee 
käytännössä mukaan aloitteiden tekoon. Ideoita aloitteisiin pyritään saamaan myös 
nuorisovaltuuston ulkopuolelta suoraan nuorilta idealomakkeen avulla.  
 
Nuorisovaltuusto pyrkii vuoden aikana ottamaan kantaa nuorten jengiytymiseen, väkivaltaan ja 
turvallisuuteen liittyen. Nuorisovaltuusto jatkaa kannanotoin ja aloittein kouluruoan laadun 
parantamista ja kouluruokailun kehittämistä. Työkaluna kouluruuan parantamiseksi nuorisovaltuusto 
haluaa purkaa Vantin in-house-aseman. 

 

Nuorisovaltuuston strategia ja toimialakohtaiset linjaukset 

 
Nuorisovaltuusto alkaa laatimaan toimialakohtaisia linjauksia helpottamaan lautakuntatyöskentelyä 
sekä muuta nuorisovaltuuston edustamista tärkeissä aihepiireissä, joihin nuorisovaltuustolla ei ole 
vielä kantaa. Toimialakohtaisten linjausten lisäksi nuorisovaltuusto pyrkii laatimaan 
yleismuotoisemman strategian yhdistäen tärkeimpiä osia kaikista toimialakohtaisista linjauksista 
sekä nuorisovaltuuston keskuudessa kerättyjä näkemyksiä tärkeistä nuorisovaltuuston arvoista ja 



ydinnäkemyksistä. Strategia ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa pidemmällä aikavälillä ja sitä pyritään 
tarvittaessa aina päivittämään vuosittain. Myös toimialakohtaisia linjauksia päivitetään aina tarpeen 
mukaan. 

 

Nuorisovaltuuston viestintä  
  
Nuorisovaltuustolla on käytössä sosiaalisen median tilejä Facebookissa, Instagramissa ja 
Twitterissä sekä uutena kanavana TikTokissa. Nuorisovaltuusto panostaa toiminnasta viestimiseen 
omassa sosiaalisessa mediassa, kaupungin viestinnässä sekä tarvittaessa median suuntaan.  
 
Viestinnän kehittämiseksi nuorisovaltuuston puheenjohtajisto organisoi keskenään vastuut 
viestinnän toteuttamisesta entistä selkeämmin. Nuorisovaltuuston viestinnän tavoitteena on lisätä 
nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja tunnettuutta nuorten keskuudessa sekä jakaa tietoa 
nuorisovaltuuston toiminnasta. Tavoitteena on tuottaa sisältöä muun muassa nuorisovaltuuston 
kannanottoihin ja aloitteisiin liittyen sekä kokoustiedotteiden ja muista kokoontumisista ja 
tapahtumista viestimisen kautta. 

 

Nuorisovaltuuston yhteistyö 
 
Nuorisovaltuuston tekee yhteistyötä muun muassa koulujen oppilaskuntien ja toisen asteen 
opiskelijakuntien sekä muiden nuorisovaltuustojen kanssa. Nuorisovaltuuston tavoitteena on jatkaa 
yhteistyön vahvistamista oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa nuorisovaltuuston 
tunnettuuden ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.  
 
Nuorisovaltuusto panostaa muiden nuorisovaltuustojen kanssa tehtävässä yhteistyössään 
pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Keravan nuorisovaltuustojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Tampereen nuorisovaltuuston kanssa tehtyyn ystävyysjulistukseen kirjattua yhteistyötä määritellään 
tarkemmin ja toteutetaan sen mukaisesti. Nuorisovaltuuston on mahdollista tehdä myös 
kansainvälistä yhteistyötä.  
 
Nuorisovaltuusto kehittää yhteistyötä ja yhteydenpitoa kummivaltuutettujen kanssa. Pyritään 
järjestämään nuorisovaltuuston ja kummivaltuutettujen yhteinen ryhmäytymispäivä. 

 

Eduskuntavaalit 2023 
 
Suomessa käydään eduskuntavaalit huhtikuussa 2023. Nuorisovaltuusto osallistuu eduskuntavaalien 
aikaan poliittiseen keskusteluun ja ottaa kantaa tarpeen mukaan nuoriin liittyvissä asioissa. 
Nuorisovaltuusto kannustaa nuoria lähtemään ehdolle ja äänestämään eduskuntavaaleissa. 
Nuorisovaltuusto voi järjestää eduskuntavaalipaneelin. 

 

Nuorisovaltuustovaalit 2023 
 
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, ja syksyllä 2023 käydään nuorisovaltuustovaalit uuden 
nuorisovaltuuston valitsemiseksi. Nuorisovaltuusto tekee alkuvuodesta kaupunginhallitukselle 
esityksen nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä syksyllä 2023. Vaalien suunnittelussa ja 
toteutuksessa tehdään yhteistyötä Helsingin ja Espoon kanssa. Pyrimme myös kuntarajat ylittävään 
äänestysmahdollisuuteen.  


