
 
Pöytyän kunta   PÖYTÄKIRJA 4/2021 
nuorisovaltuusto 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: torstai 16.9.2021 klo 17.00-18.52 
Paikka: Nuorisotila Kasi, Turuntie 614, Riihikoski 
Läsnä:  

X Sanni Peltola, puheenjohtaja X Karoliina Olli  
 X Ebubechukwu Ihekweazu X Eetu Salmi 

X Ronja Kapanen  X Elsa Sundberg 
X Jenni Peltola  X Mikael Vaittinen 
X Aliisa Suutari  - Jimi Varttinen  

 X Veeti Kivinen 
 
Muu läsnäolo:  
 X Anna-Leena Ranto  nuoriso-ohjaaja 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Sanni Peltola avasi kokouksen klo 17.  

 
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

                      Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Yhteisöllisyyslautakunnan nuorisovaltuuston edustajan ja hänen henkilökohtaisen 

varajäsenen valinta 

     
Edellisen kunnanvaltuuston toimikauden loppuun nuorisovaltuuston 
yhteisöllisyyslautakunnan jäsen oli Mikael Vaittinen, varalla Sanni Peltola. 

 
     Vahvistetaan valinta uudelle kunnanvaltuustokaudelle eli samat henkilöt jatkavat 
 yhteisöllisyyslautakunnassa. 
 

5. Kummivaltuutetut  
     Nuorisovaltuusto kartoittaa toimikauden alussa kunnanvaltuutettujen 
 kiinnostusta toimia nuorisovaltuuston kummivaltuutettuna. Nuva laatii 
 kunnanvaltuutetuille kyselyn, jossa voi kertoa kiinnostuksesta kummivaltuutetuksi.  
 
     Kummivaltuutettujen tehtävänä on:  
    - toimia kunnanvaltuuston ja nuorisovaltuuston välisenä viestijänä  
     - osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin 
     - tukea nuorisovaltuuston toimintaa.   
  
 Päätettiin, lähettää kysely kolmellekymmenelleviidelle valtuutetulle ja valita 
 kummivaltuutetut heidän kiinnostusta mittaavan kyselyn pohjalta. 
 
 Kyselyä valmistelevat Aliisa Suutari, Jenni Peltola, Sanni Peltola ja Ronja Kapanen. 



 
6. Nuorisovaltuustolle hupparit  
    Edellisen nuorisovaltuustokauden aikana kilpailutettiin nuvalle uusi logo. 
     Tarkoituksena on käyttää sitä imagon ja näkyvyyden lisäämiseen erilaisissa 
 nuvan tuotteissa ja markkinoinnissa. Yhtenä vaihtoehtona silloin nousi oman 
 asun kuten hupparien painattaminen. 
 
 Keskustelussa nousivat esille tekstiileistä kangaskassit ja hupparit, pinssit ja tarrat 
 nuvan logolla, joita voisi jakaa tapahtumissa. Valmistelua jatketaan. 
 
7. Elisenvaaran oppilaskunnan/nuorisotilan kalustaminen 
     Elisenvaaran oppimiskeskukseen valmistuu oppilas- ja opiskelijakuntien sekä 
 nuorisotoimen yhteinen tila elokuussa 2022. Nuorisovaltuusto voi tehdä oman 
 ehdotuksen tilan kalustamiseen. 
  
 Yhteisten tilojen kalustamiseen ehdotettiin ilmakiekkoa sekä biljardia. Asiassa paras 
 lausunnon antaja on oppilas-/ ja opiskelijakunnat, jotka edustavat Elisenvaaran  
 oppilaita ja opiskelijoita. 
 
9. Kouluesittelyt 
     Nuorisovaltuusto keskustelee mahdollisista nuva esittelyistä Pöytyän kouluille. 
 Tavoitteena on tehdä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille tunnetuksi nuva toimintaa 
 Samalla kartoitetaan, mitä toiveita kouluilla nuvan järjestämille tapahtumille. 
  
 Päätettiin, että nuvan jäsenet kertovat omissa kouluissan nuorisovaltuustosta ja sen 
 toiminnasta. 
 
10. Ilmoitusasiat 
     Nuva nuorten ja ohjaajien yhteistapaamine on siirretty perjantaihin 26.11.2021 klo 
 16–20, paikkana yhteisötila Tuuki Mynämäellä. Varatkaa päivä ja lähtekää 
 tutustumaan toisiin nuvalaisiin.  

 
11. Muut esille tulevat asiat 
 Keskusteltiin laajasti koulupsykologien ja oppilaanohjaajien puuttumisesta sekä 
 koulunuorisotyöntekijän (KouluLaurin) jatkamisesta.  
 
12. Seuraava kokous  
 maanantaina 25.10.2021 kello 17.30 
 
13. Kokouksen päättäminen  
 Kokous päättyi klo 18.52. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Sanni Peltola, puheenjohtaja  Karoliina Olli, sihteeri 
 
 


