
Pöytyän kunta        Pöytäkirja 2/2022 

nuorisovaltuusto 

 

Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: keskiviikko 2.3.2022 klo 18.30-20.02 
Paikka:ensin kokoonnutaan tutustumaan Pöytyän kunnan Yläneen toimipisteseen, Kuntolantie 4, 
 Yläne ja lopuksi varsinaiseen kokoukseen nuorisotalo Kalliolaan, Haverintie 26. 
 
Läsnä: X Aliisa Suutari, pj.   X Karoliina Olli, sihteeri (etänä) 
  X Ebubechukwu Ihekweazu (etänä) X Eetu Salmi 
  X Ronja Kapanen   X Elsa Sundberg 
  X Jenni Peltola   X Mikael Vaittinen 
  X Sanni Peltola   X Veeti Kivinen 
 
Muu läsnäolo:  
  X Anna-Leena Ranto nuoriso-ohjaaja 
 -  Jere Lintula  nuoriso-ohjaaja 
  X Karri Kinisjärvi kummivaltuutettu 
  X Veikko Niittymaa kummivaltuutettu 
 -  Sanna Pitkänen  kummivaltuutettu 
 

Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Aliisa Suutari 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:  

  Nimenhuuto suoritettiin ja todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

  Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
  Tarkastettiin ja hyväksyttiin 20.1.2022 kokouksen pöytäkirja. 

  

5. Kokousterveiset 

 Nuorisovaltuuston edustajat ovat velvollisia raportoimaan lautakunnanpäätöksistä 

 seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa. 

  - 27.1. Tekninen lautakunta 

 - 24.2 Tekninen lautakunta 



  - 9.2.  Sivistyslautakunta 

 - 14.2. Kunnanvaltuusto 

 - 16.2. Yhteisöllisyyslautakunta 

  Ehdotus: Edustajat tuovat terveiset kokouksista. 

  Päätös: Kuultiin kokousterveiset. 

6. Puistopenkit 
  Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.10.2021 käsitellyt valtuustoaloitteen  koskien 
 puistonpenkkien hankintaa kävelyreittien varsille. Hankittavien penkkien suunnitteluun ja 
 sijoitteluun osallistuvat vanhus- ja vammaisneuvosto, kyläyhdistykset ja nuorisovaltuusto. 
 Kyrön, Riihikosken ja Yläneen taajamiin on suunniteltu kolme penkkiä per taajama. 
  
  Penkkien sopivalla sijoittelulla parannetaan kylien viihtyisyyttä ja edistetään kuntalaisten 
 hyvinvointia. Sijoittelussa tulee huomioida liikenneturvallisuus ja kunnossapito. Mikäli 
 ehdotus koskee paikkaa, joka ei ole kunnan maalla, tulee  ehdottavan tahon kysyä 
 asianomaiselta taholta lupa laittaa penkki. Esimerkiksi jos  ehdotetaan jotain kaupan pihaa 
 yms. 
 
  Ehdotukset tulee antaa maaliskuun loppuun mennessä. Tarkoituksena laittaa penkit 
 toukokuussa ehdotettuihin paikkoihin. 
 
  Ehdotus:  
  Tehdään pohjaesitys penkkien paikoista. Laaditaan yhtenäiskouluihin kysely penkkien 
 sijoittamisesta. Vastausaika päättyy 25.3.2022. Ehdotusten pohjalta laaditaan esitys 
 penkkien sijoittamiseen. 
  

  Päätös: Laaditaan kysely Google Formsilla eri yhtenäiskouluihin puistopenkkien 
 sijoituspaikoista. Kyselyssä kysytään ehdotuksia, minne haluaisit puistonpenkin omassa 
 asuinympäristössä. Puistonpenkit tulevat taajama-alueelle, kävelyreittien varsille  
 Vastausaika on 20.3.2022 saakka. Kyselyn pohjalta annetaan tekniselle lautakunnalle 
  ehdotus penkkien paikoista. 
     

7. Yläneen nuorisotilan kehittäminen 

  Pöytyän kunnan Yläneen toimipisteen tilat ovat jääneet tyhjäksi ja niille etsitään uutta 
 käyttötarkoitusta. Yläneen nuorisotalo Kalliola kaipaisi peruskorjausta ja yhdeksi 
 vaihtoehdoksi on esitetty muuttoa Yläneen toimipisteen tiloihin. Nuorisotila toimintaa 
 tullaan suunnittelemaan osallistavalla otteella. Paikallisia nuoria ja muita käyttäjäryhmiä 
 tullaan kuulemaan laajemminkin. Kokousta ennen käytiin tutustumassa Pöytyän kunnan 
 Yläneen toimipisteen tiloihin. 
 
  Ehdotus:  
  Keskustellaan, siitä minkälaisia vapaa-ajanpalveluja alueelle halutaan ja mitä halutaan 
 mahdollisesti uudessa nuorisotilassa tehdä. 
 
  Päätös: Suunniteltiin Yläneen nuorisotilaa. Nuorisotilassa yhdistyy perinteisesti yhdessäolo, 
 hengailu ja pelailu. Avoimessa tilatoiminnassa ollaan ajatuksella ”nuorten olohuoneessa”.  
  Nuorisotilaan suunniteltiin tulevan paljon istumatilaa, hyvät keittiötilat ja pelialueet: biljardi- 
 ja pingispöydälle. Nykyisen nuorisotilan säännöllisiä käyttäjiä ovat myös etsivä nuorisotyö ja 
 perhetyö. 

   
  Yläneen toimipisteen siipi ei sovi nykymuodossaan nuorisotilaksi.  
 



8. Muut esille tulevat asiat 

  Ehdotus: Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 
  Nuorten kuuleminen tulevalla hyvinvointialueella. 
  Oletko kiinnostunut osallistumaan tulevan hyvinvointialueen "nuorten äänen kuuleminen" 
 työryhmään. 
 
  Päätös: Keskusteltiin maakunnallisesta nuorisovaltuustosta. Aliisa Suutari nimettiin Pöytyän 
 nuorisovaltuuston edustajaksi ”nuorten äänen kuuleminen” työryhmään.  
 

9. Ilmoitusasiat 

  Nuva ry:n Aktiivipäivät ABC & HC Kevään Aktiivipäivät järjestetään 8.-10.4.2022 
 livenä Hyvinkäällä Ilmoittautuminen 23.2.2022 mennessä. 
 
  Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

10. Seuraava kokous 

  Seuraava kokous on Kyrössä 4.4.2022. Kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja Mika Joki. 
 

11. Kokouksen päättäminen 

  Kokous päättyi kello 20.02. 
 
 
 

  ______________________________   _______________________________   

 Aliisa Suutari, puheenjohtaja    Karoliina Olli, sihteeri 


