
Pöytyän kunta   PÖYTÄKIRJA  5/2021 
nuorisovaltuusto 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: maanantai 25.10.2021 klo 17.30-19.12 
Paikka: Nuorisotila Kasi, Turuntie 614, Riihikoski 
 
Läsnä: X Sanni Peltola   X Karoliina Olli 

 X Ebubechukwu Ihekweazu  X Eetu Salmi 
 X Ronja Kapanen  X Elsa Sundberg 
 X Jenni Peltola  X Mikael Vaittinen 
 X Aliisa Suutari  X Veeti Kivinen 

 
  
Muu läsnäolo:  
 X Anna-Leena Ranto nuoriso-ohjaaja 

 - Jere Lintula  nuoriso-ohjaaja 
 X Jasmin Sinkkonen nuoriso-ja yhteisöohjauksen opiskelija 

  
 
 
 
Käsitellyt asiat 

 
1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Sanni Peltola avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
                      Nuorisovaltuuston toimintasäännön kohdan 7.6 mukaan nuorisovaltuuston kokous 
                      on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä.  
 Lisäksi kokouskutsu on annettu toimintasäännön edellyttämällä tavalla 
 vähintään viisi päivää ennen kokousta.  
  
 Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, ja todetaan kokous laillisesti koolle 
 kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokous laillisesti koolle  kutsutuksi ja 
 päätösvaltaiseksi 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 Tarkastettiin 16.9.2021 kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Kokousterveiset  
 Yhteisöllisyyslautakunta 22.9.2021 ja 6.10.2021 
 
 Ehdotus: Edustajat tuovat terveiset kokouksesta. 
 
 Päätös: Tuotiin kokous terveiset tiedoksi nuorisovaltuustolle ja keskusteltiin niistä. 

 



6. Kummivaltuutettujen valinnan valmistelu 
 Nuorisovaltuusto kartoittaa toimikauden alussa kunnanvaltuutettujen kiinnostusta 
 toimia nuorisovaltuuston kummivaltuutettuna. Nuva lähettää kunnanvaltuutetuille 
 avoimen kyselyn, johon vastaamalla voi kertoa kiinnostuksestaan 

 kummivaltuutetuksi. 
 
 Kummivaltuutettujen tehtävänä on:  

- toimia kunnanvaltuuston ja nuorisovaltuuston välisenä viestijänä  
- osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin 
- tukea nuorisovaltuuston toimintaa. 

 
Ehdotus: Kuullaan valmistelusta. 
 
Päätös: Keskusteltiin kyselyn sisällöstä ja lähetettiin se kaikille Pöytyän 
kunnanvaltuutetuille. Seuraavassa kokouksessa käsitellään saapuneet hakemukset. 

 
7. Varsinais-Suomen nuorisovaltuustojen yhteistapaaminen  

 Tapaamiseen on kutsuttu kaikki Varsinais-Suomen nuorisovaltuustot sekä 
 nuorisovaltuustojen ohjaajat. Luvassa on verkostoitumista ja hyvien käytänteiden 
 jakoa hyvän ruuan ja yhteisen tekemisen myötä. 
 Tilan rajallisuuden vuoksi tilaisuuteen voi osallistua 3 nuorisovaltuutettua + 1 
 nuorisovaltuuston ohjaaja/nuva. Nuorisovaltuusto voi osallistua tilaisuuteen myös 
 ilman ohjaajaa. 

 
 Aika ja paikka: pe 26.11. klo 16.00-20.00, Yhteisötila Tuuki, Mynämäki 
 
 Ohjelma: 
 16.00 Saapuminen Mynämäelle, välipala 
 16.30-18.00 Kuntaseikkailu, järjestäjänä Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ry. 
 18.00-18.30 Nuorisovaltuustojen liitto ry 
 18.30 Illallinen Marttojen kanssa, nachopelti 
 20.00 Kotiinlähtö 

 
 Ilmoittautuminen 11.11.2021 torstaihin mennessä.  
 https://link.webropol.com/s/nuvatapaaminen261121 
 
 Ehdotus: Tehdään päätös osallistumisesta yhteistapaamiseen. Nimetään 
 edustajat. Päätetään kuljetuksesta. 
  
 Päätös: Osallistujia ei tällä kertaa ollut. 
 

8. Kouluesittelyt 
 Pöytyän kunnanhallitus hyväksyi vapaa-aikalautakunnan ehdotuksen 
 nuorisovaltuuston perustamisesta 21.11.2011. 

 Tavoitteena on tehdä yläkoulujen ja lukioiden oppilaat tietoisiksi nuorisovaltuuston 
 toiminnasta. Samalla kartoitetaan, mitä toiveita kouluilla on tapahtumista nuvalle. 

  Ehdotus: Nuvan jäsenet esittelevät nuorisovaltuuston toimintaa omissa kouluissaan. 

 Päätös: Mikael Vaittinen on jo esittelyn tehnyt Yläneen yhtenäiskoulussa. 
 Riihikosken yhtenäiskoulussa esittelyn tekevät Karoliina Olli ja Elsa Sundberg. 

https://mynamaki-nousiainen.4h.fi/
https://mynamaki-nousiainen.4h.fi/
https://mynamaki-nousiainen.4h.fi/
https://link.webropol.com/s/nuvatapaaminen261121


 Elisenvaaran yhtenäiskoulussa nuvaa esittelevät Sanni Peltola ja Ronja Kapanen. 
 Lukiossa esittelyn tekevät Jenni Peltola ja Aliisa Suutari. 

9. Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajien valinta kaudelle 2021-2022 
 Nuorisovaltuusto sekä vanhus-ja vammaisneuvosto voivat nimetä lautakuntiin
 edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnankokouksessa lukuun
 ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä. (Pöytyän kunnan hallintosääntö 
 §139) 
 
 Pöytyällä on toimielinorganisaatiossa seuraavat lautakunnat: 

- keskusvaalilautakunta 
- tarkastuslautakunta 
- perusturvalautakunta 
- sivistyslautakunta 
- tekninen lautakunta 
- yhteisöllisyyslautakunta 
- Pöytyän ja Auran vesihuoltolautakunta 

 
 Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden 
 nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, 
 lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. 
 
 Ehdotus: 
 Nuorisovaltuusto valitsee nuorisovaltuuston varsinaisen edustajan sekä 
 varajäsenen kunnan lautakuntiin. 
 
 Yhteisöllisyyslautakuntaan on nimetty aikaisemmin edustajat. 
  
 Päätös: 
 Nuorisovaltuusto päätti täyttää sivistys- ja teknisen lautakunnan nuorisovaltuusto 
 paikat. 
 
 Sivistyslautakuntaan nimettiin edustajaksi Jenni Peltola ja varalle Sanni 
 Peltola.   
 
 Tekniseen lautakuntaan nimettiin edustajaksi Aliisa Suutari ja varalle Jenni Peltola.  
 

10. Ilmoitusasiat 
 Kyrön skeittiparkki hanketta valmistelee Elisenvaaran yhtenäiskoulun
 vanhempainyhdistys. 
 

11. Muut esille tulevat asiat 
 Mietittiin aloitetta Kyröön uusi tekonurmikenttä nuorten harjoitus mahdollisuuksien 
 vahvistukseksi. 
 

12. Seuraava kokous 
 Maanantaina 29.11.2021 kello 17.30. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päättyi kello 19.12. 
 
 
 
       ____________________________  __________________________ 
       Sanni Peltola, puheenjohtaja  Karoliina Olli, sihteeri 


