PÖYTYÄN KUNTA

TOIMINTAKERTOMUS

Nuorisovaltuusto

vuodelta 2020

Nuorisovaltuusto kehittää Pöytyää
vetovoimaisena nuorisopalvelujen kuntana.
Sivistystoimen strategia

”Vuosi 2020 on takanapäin ja on aika tehdä̈ viime vuoden tapaan kooste kuluneesta. Kuten
moniin asioihin, koronapandemia vaikutti myös Pöytyän nuvan toimintaan. Tapahtumia ja
suunnitelmia jouduttiin perumaan ja siirtämään eteenpäin. Livetapaamiset vaihtuivat
etäkokouksiin ja näin yritimme pitää̈ kiinni normaaleista nuvajutuista. Poikkeavasta ajasta
huolimatta saimme vuoden aikana paljon aikaan: ilmastoteemapäivän, vierailut
kunnanvaltuuston kokoukseen, talouskannanoton, aloitteen ja ilmastovetoomuksen sekä̈
kasin projektin loppuun. Otimme useita askelia kohti entistä̈ parempaa kuntaa ja aidosti
vaikuttavaa nuorisovaltuustoa. Nyt päättyy myös kokonaisuudessaan tämän nuvan
kaksivuotiskausi. Paljon on hommia tehty kuluneen kahden vuoden aikana ja ensi kaudella
se jatkuu uusien huippujen jäsenten kanssa. Kulunut aika on ollut monelle haastavaa, joten
toivotamme voimaa ja rauhaa kaikkien tulevaan vuoteen.
Yhdessä nuorten puolella -nyt ja aina❤️Pöytyän nuva.” Ada Nyman, puheenjohtaja
Nuvan varsinaisia jäseniä olivat Leevi Aaltonen, Miika Aaltonen, Elisa Alakoski, Viivi Heikkilä,
Iliyan Kichukov, Ada Nyman, Jenni Peltola, Suvi Saarinen, Aliisa Suutari, Martta Tenhunen
ja Tuukka Toivonen. Nuorisovaltuustolla oli yksi varajäsen Joona Aaltonen.
Nuvan virallisia kokouksia oli yhteensä yhdeksän. Nuorisovaltuusto siirtyi 8.4.2020 pitämään
kolmannen kokouksensa Teamsiin, jonka jälkeen se on toiminut myös valmisteltavien
asioiden keskustelukanavana. Kokoontumisissa oli läsnä nuorisovaltuuston ohjaajana AnnaLeena Ranto. Tarvittaessa kokouksiin ja tapahtumiin järjestettiin kuljetus. Puheenjohtajana
toimi Ada Nyman, varapuheenjohtajana Martta Tenhunen ja sihteerinä Aliisa Suutari.
Yhteisöllisyyslautakunnassa nuvaa edustivat varsinaisena jäsenenä Iliyan Kichukov,
varaedustajana Joona Aaltonen. Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmää edusti Ada Nyman.

Logokilpailun 14 ehdotuksesta valittiin omaksi logoksi graafikko Pasi
Immosen suunnittelema logo.

Tapahtumia ja toimintaa
29.1. Yhteisöllisyyslautakunta päätti valtuuttaa nuorisovaltuuston suunnittelemaan nuorten
stipendin tilalle palkitsemistapaa, joka nostaa esille nuoren näkökulmasta nuoria vaikuttajia
tai toimijoita.
31.1. Varsinais-Suomen nuoriso-ohjaajien verkostoitumispäivässä Raision kaupungintalolla
nuorisovaltuutetun puheenvuoron käytti Ada Nyman.
8.2. Nuva ry:n Kunnallinen vaikuttaminen –koulutus nuorisovaltuutetuille Luontokapinetissa,
Yläneellä.
24.2. Veikko Niittymaa jätti kunnanvaltuuston kokouksessa Keskusta valtuustoryhmän
aloitteen nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustuksesta lautakunnissa.
4.5. Ilmastomuutosvoima-hankehakemus jätettiin Allianssille.
Vastaus saatiin nopeasti. Ilmastonmuutosvoima-projektin raati myönsi haetun summan,
500 euroa nuvan ilmastoteemapäivään.
Talouden tasapainottamispaketti, vuosille 2020-2021
28.5. Nuorisovaltuusto teki talouskannanoton kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Kannanotossa kiinnitettiin huomiota nuorisotiloihin, jotka tulee säilyttää kuntakeskuksissa
lähipalveluna, sivistystoimen osalta vastustetaan lukion kurssien vähentämistä, halutaan
säilyttää oppimateriaalikirjasto, kuljetukset ja koulunkäynninohjaajat laadukkaan ja
yhdenvertaisen koulutuksen turvaamiseksi.
17.8. Päivitetty nuvan toimintasääntö eteni yhteisöllisyyslautakunnan kautta
kunnanhallitukseen. Toimintasääntöä täydennettiin mm. mahdollisuudella sähköisestä
kokouksesta. Mikäli on perusteltua voi nuorisovaltuuston kokoukseen osallistua
sähköisessä toimintaympäristössä (sähköinen kokous, Microsoft
Teams).
25.8.2020 Nuorisovaltuusto sai Kasin nimikylttiprojektin Minna Vainion
avustuksella valmiiksi.
10.10. Nuorisovaltuuston Ilmastoteemapäivä Riihikosken
yhtenäiskoululla. Päivä sisälsi ilmastoaiheista ohjelmaa kuten puiden istuttamista ja
kasvisruuan tekemistä. Tapahtumassa puhumassa olivat Luontoliitosta Henna Kurki sekä
Valonian projektiasiantuntija Anna Zweygberk Valoniasta. Päivän aikana laadittiin yhdessä
ilmastovetoomus.
24.10. Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto ja Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta järjestivät
Perheiden Pöytyä -lapsivaikutusten arviointimallityöpajan Riihikosken yhtenäiskoululla,
nuorisovaltuustoa edusti Elisa Alakoski.
Marraskuun aikana kouluilla oli nuorisovaltuustovaalit. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa
toimintansa 1.1.2021.
22.11. Pöytyän nuorisovaltuuston ja Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvoston aloite
vaikuttajaryhmien aloitteiden julkaisemiseksi kunnan kotisivuilla.
7.12. Ennen kunnanvaltuuston kokousta Ada Nyman ja Elisa Alakoski jättivät valtuustolle
Pöytyän nuorisovaltuuston ilmastovetoomuksen.

Nuorisovaltuusto esillä mediassa
Kuntatiedotteessa 1/2020 allekirjoitettiin yhdessä Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston
kanssa suositus kotiintuloajoista.
Kuntatiedotteessa 3/2020 julkaistiin nuvan uusi logo ja Martta Tenhunen kirjoitti nuoren
näkökulmasta abi keväästä koronaepidemian aikaan.
Auranmaan Viikkolehti julkaisi talouskannanoton 12.6.2020
Nuorisovaltuusto teki kannanoton nuorisotilaverkosta ja lukio opintojen ryhmä koosta ja
valinnaisuudesta sekä koulukäyntiohjaajien määrästä.
Auranmaan Viikkolehti osallistui nuorisovaltuuston ilmastoteemapäivään 13.10.2020
Nuoret herättelivät Pöytyän päättäjiä ilmastotalkoisiin
Pöytyän nuorisovaltuuston oma tiedotuskanava on Instagram tili @poytyannuva
Koronakeväänä, kun kaikki toimi etänä nuvalaiset päivittivät IG Storiin kukin vuorollaan
arjen asioita, omia puuhailujaan yhden päivän aikana.

Pian loppuu minun ensimmäinen ja viimeinen Nuvakausi. Olemme olleet mielestäni erittäin aktiivisia
tapahtumien järjestelyissä ja Nuvan näkyvyyden
lisäämisessä. Olemme varmasti herättäneet
keskustelua kuntalaisten kesken muun muassa
suoran lähetyksen kautta ilmastonmuutokseen liittyen
yli vuosi sitten ja ilmastoteemapäivällä tänä syksynä.
Toivotaan menon jatkuvan ja kehittyvän koko ajan
samalla tavalla. Kiitos kaudesta, oli hienoa olla
mukana!
-Iliyan

Mulla alkaa olla kuusi vuotta eli
kolme kautta nuvassa täynnä.
Lähdin mukaan heti kun ikää riitti ja
nyt väistyn nuvavanhuksena
nuorempien tieltä. Oon tykännyt
todella paljon olla nuvassa. Suurin
kiitos siitä kuuluu ihmisille, jotka
on ollut mun kanssa tässä

toiminnassa. Tykkään myös siitä, mitä
nuva tekee: se ajaa nuorten etuja,
järjestää heille toimintaa ja tuo heidän
ääntään kuuluviin. Mun aikana ollaan ehkä
eniten toimittu tapahtumien järjestäjänä,
mutta viime aikoina ollaan tehty itseämme
näkyväksi muillakin alueilla. Toivottavasti
tämän suuntainen kehitys jatkuu, ja
tulevaisuudessa nuoret pääsevät
paremmin vaikuttamaan kunnan
päätöksentekoon, jotta Pöytyä olisi
nuorille vieläkin parempi asuinpaikka
-

Martta

