
Pöytyän nuorisovaltuusto  PÖYTÄKIRJA 1/2021 
 
 
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous 

Aika: torstai 4.2.2021 klo 17.30-19.10 
Paikka: Etäkokous (Teams) 

Läsnä: X Sanni Peltola  X Karoliina Olli  
X Veeti Kivinen  X Eetu Salmi 
- Jenni Peltola  -  Elsa Sundberg 
- Aliisa Suutari  X Mikael Vaittinen 
X Ebubechukwu Ihekweazu X Jimi Varttinen  

 X Ronja Kapanen 
 
Nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. 
 
Käsitellyt asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
Nuorisovaltuuston ohjaaja Anna-Leena Ranto avasi kokouksen. 

 
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin koulukohtaisesti valitun nuvan kokoonpano. Kokous on päätösvaltainen. 

3. Kokouksen sihteerin valinta 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Karoliina Olli. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Päätetään nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta 
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat, mikäli päädytään kyseiseen tarkastustapaan. 
Toinen vaihtoehto on tarkistaa pöytäkirja seuraavassa nuvan kokouksessa. 
 
Päätös: Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 

 
6. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodeksi 2021 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri valitaan nuorisovaltuuston varsinaisista 
jäsenistä. 

 
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Sanni Peltola, äänin 4/3, yhden äänestäessä 
tyhjää. Vastaehdokkaana oli Mikael Vaittinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Mikael Vaittinen. 
Sihteeriksi valittiin Karoliina Olli. 

 
7. Muiden toimihenkilöiden valinta vuodeksi 2021 

Muut toimihenkilöt valitaan nuorisovaltuuston jäsenistä  
Päätös: Viestintä vastaavaksi valittiin Mikael Vaittinen. 

 
8. Yhteisöllisyyslautakunnan nuorisovaltuuston edustajan ja hänen henkilökohtaisen 

varajäsenen valinta 
Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden 
nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja, lautakunnan 
käsittelemistä asioista. 
 
Päätös: Edustajan valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 

9. Päätetään nuorisovaltuuston tiedotuskanavista ja nuvan kirjeenvaihtajasta (= henkilöstä, jolle 
nuvan posti osoitetaan) 

 
Nuorisovaltuustolla on käytössä outlookin sähköpostiosoite 
- nuva@poytya.fi 

mailto:nuva@poytya.fi


- IG @poytyannuva 
- sisäinen tiedotuskanava: Whatsapp ryhmä nuva 
 
Kirjeenvaihtaja on joko puheenjohtaja tai sihteeri. 
 
Päätös: Nuvan kirjeenvaihtaja on Sanni Peltola. 

 
 

10. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäväkuvista vuonna 2021 
Tehtäväkuvista päättäminen jäntevöittää nuorisovaltuuston toimintaa ja helpottaa 
hallituksen jäsenten työskentelyä. Tehtäväkuvat ovat kuvattuna toimintasäännössä. 

 
Päätös: Ohjesääntönä noudatetaan toimintasääntöä ja siihen kirjattuja tehtäväkuvia. 

 
 

11. Päätetään nuorisovaltuuston työskentelystä vuonna 2021 
 

a. Kokousten ajankohdat ja kokouspaikka 
Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa lukuun ottamatta 
kesäkuukausia. Kokoukset pidetään nuorisovaltuuston kullekin kerralla erikseen 
päättämässä paikassa. 
 

b. Kokouksiin osallistuvat 
Nuorisovaltuuston kokouksiin on oikeus osallistua nuvan varsinaisilla jäsenillä ja 
valituilla toimihenkilöillä, ellei hallitus yksimielisesti toisin päätä. 
 
Nuorisovaltuusto päättää varajäsenten ja muiden toimihenkilöiden osallistumisesta 
nuvan kokoukseen muistaen, että 
- nuvan kokous on avoin kokous siten, että osallistujilla on läsnäolo-oikeus. 
Osallistujille voidaan myöntää myös puheoikeus. 
- nuvassa käyty keskustelu ei ole julkista 
- nuvan jäsenet päättävät nuvan toimialaan kuuluvista asioista 
- nuorisovaltuustolla, nuvan jäsenellä, on vastuu valtuusto toiminnasta. 
 

c. Kokouksista ilmoittaminen, esteestä ilmoittaminen 
Kokouskutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto. Kutsussa on ilmettävä 
paikka, aika sekä käsiteltävät asiat. 
 
Mikäli jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä 
nuorisovaltuuston ohjaajalle viimeistään päivää ennen. 
 
Päätös: Hyväksytään edellä käsitellyt asiat nuorisovaltuuston toimintamenettelyksi. 

 
12. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous pidetään 11.3.2021 klo 17.30, Teams kokouksen välityksellä. 
 

13. Kokous päättäminen 
Kokous päättyi 19.10. 

 
 
 
 
_____________________________________ __________________________________ 
Sanni Peltola, puheenjohtaja  Karoliina Olli, sihteeri 


