
Pöytyän kunta        Pöytäkirja 1/2022 

nuorisovaltuusto 

 

Nuorisovaltuuston kokous 

Aika:  torstai 20.1.2022 klo 17.30-18.53 
Paikka: Etäkokous (Teams) 
 
Läsnä:             X Aliisa Suutari  X Sanni Peltola 
   X Ebubechukwu Ihekweazu X Karoliina Olli 
   X Ronja Kapanen  X Eetu Salmi 
                        -  Veeti Kivinen  X Elsa Sundberg 
   X Jenni Peltola  X Mikael Vaittinen  
  
 
Muu läsnäolo:  
   X Anna-Leena Ranto nuoriso-ohjaaja 
   -  Jere Lintula  nuoriso-ohjaaja 
   -  Karri Kinisjärvi kummivaltuutettu 
   X Veikko Niittymaa kummivaltuutettu 
   - Sanna Pitkänen  kummivaltuutettu 
 

Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

  Nuoriso-ohjaaja Anna-Leena Ranto avasi kokouksen kello 17.38. 
 

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 

  Esityslista hyväksyttiin.  

 

4. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan valinta  

  Nuorisovaltuusto valitsee toimintasääntönsä mukaisesti keskuudestaan vuodeksi  

 kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. 

 

  Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa nuorisovaltuuston kokouksia ja toimia   

 valtuuston edustajana. Puheenjohtaja valitaan puheenjohtajan tehtävään tämän   

 pykälän keskustelun aikana kiinnostuksensa ilmoittaneista varsinaisista jäsenistä.  

 Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi suoritetaan vaali. Vaalissa eniten ääniä   



 saanut valitaan puheenjohtajaksi. Valittu puheenjohtaja siirtyy valinnan jälkeen   

 kokouksen puheenjohtajaksi.   

  Ehdotus: 

  Valitaan puheenjohtaja. 

 

  Päätös:  

  Mikael Vaittinen ja Aliisa Suutari ilmoittivat halukkuudesta asettua ehdolle. Mikael 

 Vaittisen vetäydyttyä ehdokkuudesta kannatusta sai Aliisa Suutari. Aliisa Suutari valittiin 

 uudeksi puheenjohtajaksi. 

 

5. Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajien valinta   

  Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Lisäksi   

 hän avustaa puheenjohtajaa tarpeen vaatiessa. Varapuheenjohtaja valitaan   

 tehtävään tämän pykälän keskustelun aikana ilmoittautuneista varsinaisista   

 jäsenistä. Mikäli kiinnostuneita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaali, jossa kukin  

 jäsen äänestää mielestään parasta henkilöä varapuheenjohtajaksi. Mikäli    

 ehdokkaita on enemmän kuin yksi suoritetaan vaali. Vaalissa eniten ääniä saanut  

 valitaan varapuheenjohtajaksi  

  Ehdotus: 

  Valitaan varapuheenjohtaja.  

 

  Päätös:  

  Tämän nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 

 Mikael Vaittinen. 

 

6. Nuorisovaltuuston sihteerin valinta  

  Sihteerin tehtävänä on mm. toimia valtuustonkokouksissa sihteerinä ja laatia niistä 

 pöytäkirjat. Sihteeri valitaan tehtävään tämän pykälän keskustelun  aikana 

 ilmoittautuneista varsinaisista jäsenistä. Mikäli kiinnostuneita on enemmän kuin yksi, 

 suoritetaan vaali. Eniten ääniä saanut valitaan sihteeriksi. Valittu sihteeri siirtyy  valinnan 

 jälkeen kokouksen avustavaksi sihteeriksi ja toimii itsenäisenä sihteerinä 

 nuorisovaltuuston seuraavasta kokouksesta alkaen.  

  Ehdotus: 

  Valitaan sihteeri. Sihteeri siirtyy valinnan jälkeen kokouksen avustavaksi sihteeriksi.  

   

  Päätös: 

  Tämän nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi sihteeriksi valittiin Karoliina Olli. 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
  Tarkastettiin 16.12.2021 kokouksen pöytäkirja. 

 

8. Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman hyväksyminen  

 Nuorisovaltuustolle valmistellaan vuosittain hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma. 

  Ehdotus: 

 Hyväksytään nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma, joka on toimitettu 

 nuorisovaltuustolle jo ennakkoon tutustumista varten.  



  Päätös:  

 Hyväksyttiin nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma pienin täydennyksin. 

9. Nuorisovaltuuston toimintakertomuksen hyväksyminen 

 Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. 

 Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. 

 Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan yhteisöllisyyslautakunnalle ja 

 kunnanhallitukselle.  

 Ehdotus: 

 Hyväksytään nuorisovaltuuston toimintakertomus. 

  Päätös:  

 Hyväksyttiin nuorisovaltuuston toimintakertomus esitettäväksi yhteisöllisyyslautakunnalle ja 

 kunnanhallitukselle. 

10. Nuorisovaltuutettujen NUVA ry:n jäsenyys 

 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuorten osallisuuden puolestapuhuja. Järjestö 

 toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien  nuortenvaikuttajaryhmien 

 edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa 

 ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 

  Ehdotus: Nuorisovaltuutetut liittyvät NUVA ry:n jäseniksi, jäsenmaksut maksetaan 

 nuorisovaltuuston varoista.  

  Päätös:  

 Jokainen Nuorisovaltuuston jäsen saa miettiä liittyykö jatkossa Nuva ry:n jäseneksi. 

11. Ilmoitusasiat 

  Ilmoitusasioita ei ollut. 
   

12. Muut esille tulevat asiat 

  Ehdotus: Käsitellään muut esille tulevat asiat 
  
  Nuorten parlamentin istuntopäivä 25.3.2022 toteutetaan edelleen jatkuvan 
 epidemiatilanteen vuoksi etätapahtumana. Sanni Peltola ehdotti valmisteltavan kysymyksiä 
 nuorten parlamenttiin. Keskusteltiin nuorten mielenterveyden hoidosta ja hoitoon 
 hakeutumisesta nousevista kysymyksistä, joita voisi viedä nuorten parlamenttiin.  
   

13. Seuraava kokous 

  Seuraava kokous on Yläneellä, jos koronatilanne sallii. Kokous sovittiin keskiviikolle  
 2.3.2022 kello 17.30. 

  

14. Kokouksen päättäminen 
  Uusi puheenjohtaja Aliisa Suutari päätti kokouksen kello 18.53. 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Aliisa Suutari, puheenjohtaja    Karoliina Olli, sihteeri 
 


