
Pöytyän kunta   PÖYTÄKIRJA 6/2021 
nuorisovaltuusto 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: maanantai 29.11.2021 klo 17.55-19:37 
Paikka: Nuorisotila Kasi, Turuntie 614, Riihikoski 
Läsnä:  

X Sanni Peltola, pj.  - Karoliina Olli   
X Ebubechukwu Ihekweazu - Eetu Salmi 
X Ronja Kapanen  X Elsa Sundberg 
X Jenni Peltola  X Mikael Vaittinen 
X Aliisa Suutari, sihteeri  - Jimi Varttinen  

 X Veeti Kivinen 
 
Muu läsnäolo:  
 X Anna-Leena Ranto nuoriso-ohjaaja 
 - Jere Lintula  nuoriso-ohjaaja 
  
 
Käsitellyt asiat 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja Sanni Peltola avasi kokouksen. Tämän kokouksen sihteerinä toimii 
 Aliisa Suutari. 
 
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.  

 

 Nimenhuuto suoritettiin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

 päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

  

 Ehdotus: Hyväksytään esityslista. 

 Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
  

 Ehdotus: Tarkastetaan 25.10.2021 kokouksen pöytäkirja. 

 Tarkistettiin 25.10.2021 kokouksen pöytäkirja. 

 

 



 

 

5. Kokousterveiset  

  

 Nuorisovaltuuston edustajat ovat velvollisia raportoimaan lautakunnan 

 päätöksistä seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa. 

- Sivistyslautakunta 10.11.2021 

- Tekninen lautakunta 18.11.2021 

- Yhteisöllisyyslautakunta 17.11.2021 

 Ehdotus:  

 Edustajat tuovat terveiset kokouksista. 

 Päätös: 
 Keskusteltiin kokouksien kuulumisista. 

6. Nuorisovaltuuston edustaja kunnanvaltuustoon 

 Kunnanvaltuusto edustaa korkeinta päätäntävaltaa Pöytyän kunnassa. Kunnan 

 hallintosäännön mukaan nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 

 kunnanvaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajan ollessa estynyt, 

 hänen sijastaan valtuuston kokoukseen voi osallistua tehtävään valittu varajäsen. 

 Edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 

 Ehdotus:  

 Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa kunnanvaltuuston kokouksiin ja hänelle

 henkilökohtaisen varajäsen. 

 Päätös: 
 Nuorisovaltuusto nimesi edustajaksi Jenni Peltolan ja hänen henkilökohtaiseksi 

 varajäseneksi Sanni Peltolan. 

 

7. Kummivaltuutettujen valinta 

  

 Nuorisovaltuusto on pyytänyt Pöytyän kunnanvaltuuston jäseniltä 15.11.2021 

 mennessä hakemuksia kummivaltuutetuksi. Määräaikaan mennessä saapui kuusi 

 hakemusta. 

  

 Kummivaltuutettujen tehtävänä on:  

 - toimia kunnanvaltuuston ja nuorisovaltuuston välisenä viestijänä  

 - osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin 

 - tukea nuorisovaltuuston toimintaa.  

 

 Nuorten kanssa työskentelyyn tarvitaan aikaa, nuorten tukemisen, perehdyttämisen 

 ja ohjauksen merkitys pitää tunnistaa ja näihin panostaa. Valittujen 

 kummivaltuutettujen on huomioitava nuorisovaltuuston poliittinen sitoutumattomuus ja 

 toimia sen mukaisesti. 

  

 Ehdotus: 

 Nuorisovaltuusto nimeää hakemusten pohjalta kummivaltuutetut. 



 

 Päätös: 
 Nuorisvaltuusto nimesi hakemusten pohjalta kummivaltuutetuiksi Karri Kinisjärven, 

 Veikko Niittymaan ja Sanna Pitkäsen. Päätös oli yksimielinen. 

8. Ilmoitusasiat 

  
 Maakunnallisten nuorten vaikuttajaryhmien toiminta käynnistyy vuoden 2023 
 alussa. Käynnissä oleva sote-uudistuksen valmistelu perustuu 
 maakuntapohjaisiin hyvinvointialueisiin. Sen myötä maakunnalliset 
 nuorisovaltuustot (manuva) tulevat hyvinvointialueiden lainsäädännön alle. 
 
 Pöytyän kunnan budjetissa Yläneen nuorisotilan (Kalliola) kunnostus on suunniteltu 
 käynnistyvän vuonna 2023. 
 
 Nuorisovaltuuston verkkosivu Pöytyän kunnan sivustossa on päivitetty 
 https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/nuoriso/nuorisovaltuusto/ 
  .  
9. Muut esille tulevat asiat 
 
 Nuorisovaltuuston edustajat julkaisevat nuva Instagram -sivulle omasta päivästään 
 osia. Tarkoituksena on lisätä nuorisovaltuuston aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa 
 ja kuvata eri-ikäisten nuorten arkea.  
 
10. Seuraava kokous 
  
 Seuraava tapaaminen on Kaidanojan kartanolla pikkujoulutunnelmissa 
 16.12.2021 klo 17:30. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja Sanni Peltola päätti kokouksen klo 19:37. 
 
 
 
       ____________________________  __________________________ 
       Sanni Peltola, puheenjohtaja  Aliisa Suutari, sihteeri 
 


