
Pöytyän kunta   Pöytäkirja  3/2022 
nuorisovaltuusto 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: maanantai 4.4.2022 klo 18.45-20.11 
 
Paikka: Pöytyän kunnan valtuustosali, Kyrön toimipiste Kehityksentie 6 
 
Läsnä: - Aliisa Suutari, pj.  x Karoliina Olli, sihteeri 

x Ebubechukwu Ihekweazu x Eetu Salmi 
x Ronja Kapanen  x Elsa Sundberg 
x Jenni Peltola  x Mikael Vaittinen, vpj. 
x Sanni Peltola    

 x Veeti Kivinen 
 
Muu läsnäolo:  
 x Anna-Leena Ranto nuoriso-ohjaaja 
 - Jere Lintula  nuoriso-ohjaaja 
 x Mika Joki  kunnanjohtaja 
 - Karri Kinisjärvi kummivaltuutettu 
 - Veikko Niittymaa kummivaltuutettu 
 x Sanna Pitkänen  kummivaltuutettu 
 

Kokousta ennen puheenvuoron käytti kunnanjohtaja Mika Joki.  
Nuorisovaltuusto kehittää nuorten ja päättäjien sekä virkamiesten vuoropuhelua sekä pitää 
huolen nuorten äänen kuulumisesta kunnan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. 
Yhtenä kehittämiskohteena on Yläneen nuorisotila. 
 
 
Käsitellyt asiat 
 
1. Kokouksen avaus 
                     Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Mikael Vaittinen. 
 
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: 

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Ehdotus: Hyväksytään esityslista. 

 



 Päätös: 

 Hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 Ehdotus: Tarkastetaan 2.3.2022 kokouksen pöytäkirja. 

 

 Päätös:  

 Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2022 kokouksen pöytäkirja. 

 

5.  Kokousterveiset 

 Nuorisovaltuuston edustajat ovat velvollisia raportoimaan lautakunnan päätöksistä 

 seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa. 

 - 3.3.   Tekninen lautakunta 

 - 31.3. Tekninen lautakunta 

 - 9.3.   Sivistyslautakunta 

 - 22.3. Sivistyslautakunta 

 - 16.3. Yhteisöllisyyslautakunta 

 - 16.3. Kunnanvaltuusto 

 Ehdotus: 

 Edustajat tuovat terveiset kokouksista. 

 Päätös: 

 Kuultiin kokousterveiset.    

6. Hyvinvointialue – nuoret 
 Osallisuuden ja nuorten kuulemisen vahvistaminen maakunnassa.  Laki 
 hyvinvointialueesta § 32 velvoittaa hyvinvointialueet perustamaan nuorisovaltuuston 
 tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän sekä ottamaan nuoret mukaan vaikuttamaan 
 hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 
 seurantaan. 
 
 Suomen ensimmäinen virallinen maakunnallinen nuorisovaltuusto on perustettu 
 Kainuuseen jo vuonna 2014. Yhteistyö eri tahojen kesken ja kuntien nuoriso-
 valtuustojen kanssa on tärkeää.  
 
 Nuoret luovat itse toimintasäännön ja -tavat nuorisovaltuustotoimintaan, ja he 
 valitsevat itse teemat ja asiat, joihin he ottavat kantaa. Nuorisovaltuustojen toimintaa 
 ei ole syytä rajoittaa pelkästään hyvinvoinnin toimialalle, vaan sen toimintakenttä 
 tulee säilyä moninaisena. 
 
 Maaliskuussa Nuorten ääni hyvinvointialueella -työryhmä tapasi kertaalleen alueen 
 nuva-nuorten kanssa. Tapaamisessa puhuttiin mm. HVA:n hallintosäännöstä ja 
 nuorten vaikuttajaryhmää  koskevasta kirjauksesta (3. luku Vaikuttamiselimet 18§ 
 Nuorisovaltuusto). HVA:n tavoitteena on lähettää ennen kesää kuntiin kirje, jossa 
 pyydetään nimeämään hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon edustaja ja varajäsen. 
 Linkki hallintosääntöön:  
 Hyvinvointialueen hallintosääntömalli (tweb.fi) 
 
 
 Ehdotus:  
 Käydään keskustelu maakunnallisen nuorisovaltuuston valmistelusta 
 hyvinvointialueelle. 

https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=254715&version=1


 
 Päätös: 
 Kuultiin hyvinvointialueen valmistelusta aluevaltuutettu Sanna Pitkäsen kertomaa ja 
 käytiin aiheesta keskustelua.  
  
 
7. 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. 
  
 Tarkoituksena laittaa penkit toukokuussa ehdotettuihin paikkoihin. Teknisen johtajan 
 kanssa on sovittu, että esitys annetaan kokouksen jälkeen. 
 
 Ehdotus: Yhtenäiskouluissa tehtyjen kyselyn pohjalta tehdään tekniselle 
 lautakunnalle esitys penkkien sijoittamisesta. 
  
 Päätös: 
 Puistonpenkkien sijoituspaikoiksi esitetään seuraavat paikat: 

Kyrö 
- Lions puiston kohdalle, kävelytien varteen  
- Elisenvaaran urheilukentän laidalle  
- Talvitien ja Rasintien risteykseen  
 
Riihikoski  
- Yhdystien varteen  
- Keskustasta Pikku-Myllylle, kevyen liikenteen tien varteen Keskuskeittiön kohdalle  
- Riihikodilta joen suuntaan Koskitien varteen, josta polku laavulle  
  
Yläne  
- keskustasta 204-tielle päin, joen yli, kevyen liikenteen tien varteen  
- Vainionperäntielle  
- Liisantielle, Yläneen Frisbeegolfpuiston ja kotiseutumuseon läheisyyteen  

 
 
   
8. Muut esille tulevat asiat 
 Ehdotus: Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 
 "Nuorten äänen kuuleminen" hyvinvointialueella työryhmän työskentely on 
 käynnistynyt. 
  
 Keskiviikkona 6.4.2022 lapsi ja perheneuvosto on kutsunut nuorisovaltuuston 
 edustajan Teams-kokoukseen keskustelemaan nuorten vaikuttajatoiminnasta.  
 
 Päätös: Lapsi- ja perheneuvoston kokoukseen osallistuvat Mikael Vaittinen ja Elsa 
 Sundberg. 
 
 
9. Ilmoitusasiat 
 Pöytyän kunnan kesätyöhaku on päättynyt 31.3.2022. Hakemuksia tuli 70, 
 josta arvotaan 48 kesätyöntekijää haastatteluun, joka järjestetään viikolla 15 
 kuntakeskuksittain. 



  
10. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous on torstaina 19.5.2022 klo 17.30 nuorisotila Kasissa. 
   
11. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päättyi klo 20.11. 
 
 
 
 
 

 ____________________________________  ______________________________________  
Mikael Vaittinen, varapuheenjohtaja   Karoliina Olli, sihteeri 
 


