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Kokouspaikka Teams ja Valkean ruusun koulu

Saapuvilla olleet jäsenet

Poissa

Ella-Sofia Lindeman
Olivia Vähätalo
Leo Aila
Sonja Hallia
Jenniina Taivio
Siiri Kalli
Mari Teelmäki
Saara Heikkilä
Noora Vähä-Peltomäki
Nelli Vähä-Peltomäki
Janna Kangasmaa
Linda Inkeroinen

Sylvi Tuulenkylä
Meeri Niemenmaa

Toimi puheenjohtajana
Toimi sihteerinä

Poistui 17.15

Muut saapuvilla olleet Sari Sarkonen Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Allekirjoitus Puheenjohtaja

tarkistettu

Ella-Sofia Lindeman

Pöytäkirjanpitäjä

Olivia Vähätalo

Pöytäkirjan tarkastaminen
tarkistettu

Janna Kangasmaa

Tarkistettu

Siiri Kalli



§1 Kokouksen avaaminen
Esitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella-Sofia Lindeman avaa kokouksen.
Päätös: Avataan 16.06

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos esityslista on julkaistu kolmea (3) päivää
aiemmin ja vähintään puolet äänivaltaisista osallistujista on paikalla. Todetaan kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksytään.

§3 Läsnäolijoiden toteaminen
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille sitä pyytäville.
Päätös: Hyväksytään.

§4 Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella-Sofia
Lindeman, sihteeriksi nuorisovaltuuston sihteeri Olivia Vähätalo ja pöytäkirjantarkastajiksi
nuorisovaltuuston jäsenet Janna Kangasmaa ja Siiri Kalli, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
Päätös: Hyväksytään.

§5 Asialistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään.

§6 Nuorisovaltuuston tiedottajan ja varasihteerin valitseminen
Valitaan nuorisovaltuustolle uusi tiedottaja sekä uusi varasihteeri. Tarkemmat työnkuvat
molemmista tehtävistä löytyy nuorisovaltuuston toimintasäännön liitteestä yksi. Valitut
henkilöt tehtäviinsä perehdyttää puheenjohtaja ja sihteeri.
Esitys: Ehdotetaan varasihteerin paikalle Saara Heikkilä. Tiedottajan työtehtävä jaetaan
puheenjohtajiston kesken. Ella-Sofia Lindeman hoitaa perehdytyksen.
Päätös: Hyväksytään.

§7 Syksyn suunnittelua
Suunnitellaan nuorisovaltuuston syksyä ja päivitetään toimintakalenteria tarvittaessa.
Esitys: Käydään läpi vuosikelloa. Syksyn painopisteiksi valitsemme valtuutettujen
tapaamisen ja Vaikuta!-päivän toteuttamisen.
Päätös: Hyväksytään.

§8 Valtuutettujen tapaaminen
Valtuutettujen tapaamisen tarkoituksena on tuoda nuorisovaltuutetut sekä kunnanvaltuutetut
samaan tilaan keskustelemaan nuorille tärkeistä asioista. Keskustellaan tapaamisesta, sen
ajankohdasta sekä mahdollisista keskusteluteemoista.
Esitys: Valtuutettujen tapaaminen pyritään järjestämään viikolla 43. Ella-Sofia Lindeman
ottaa yhteyttä Arto Ojakoskeen liittyen tapaamisen tarkempaan ajankohtaan.
Päätös: Hyväksytään.

§9 Vaikuta! -päivä



Vaikuta! -päivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on
innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen. Vaikuta! -päivän tarkoituksena on vahvistaa
nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja demokratiakasvatusta. Päivä mahdollistaa nuorten
ja päättäjien vuorovaikutuksen sekä nuorten ajatusten ja ideoiden keräämisen eri tahojen
kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi. Vaikuta! -päivän järjestelyissä on
mukana kyseisen koulun oppilaskunta, kunnan nuorisovaltuusto, kunnan päättäjiä sekä
muita yhteistyötahoja. Keskustellaan Vaikuta! -päivän järjestämisestä.
Esitys: Katsotaan hankkeen esittelyvideo ja keskustellaan tapahtuman järjestämisestä.
11.9.2021 klo 12-15 kokoonnutaan naapurikuntien nuorisovaltuustojen edustajien kanssa
Ikaalisten nuorisotila Vienolassa.  Sonja Hallia, Siiri Kalli, Leo Aila, Mari Teelmäki, Ella-Sofia
Lindeman, Janna Kangasmaa ja Jenniina Taivio menevät tilaisuuteen.
Päätös: Hyväksytään.

§10 Syksyn Aktiivipäivät Vantaalla
Nuva ry:n valtakunnallinen koulutustapahtuma Aktiivipäivät järjestetään tänä syksynä etänä
2.-3.10.2021. Aktiivipäivien teemana on Pohjoismainen yhteistyö.
Ehdotus: Keskustellaan tapahtumaan osallistumisesta. Ella-Sofia Lindeman, Leo Aila ja
Mari Teelmäki ovat kiinnostuneita tapahtumaan osallistumisesta.
Päätös: Hyväksytään.

§11 Lautakuntakummit
Lautakuntakummit tukevat nuorisovaltuuston edustajia lautakuntatyössä esimerkiksi
selventämällä lautakuntatyön käsitteistöä ja luomalla edustajalle tilaisuuksia tuoda oma
mielipiteensä esiin. Keskustellaan lautakuntakummien käyttöönotosta.
Ehdotus: Ella-Sofia Lindeman lähettää kirjeen asiasta lautakuntien puheenjohtajille.
Päätös: Hyväksytään.

§12 Osallistava budjetointi
Osallistava budjetointi ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan nuorisovaltuuston
rahankäyttöä. Keskustellaan osallistavasta budjetoinnista ja siihen mahdollisesti varattavasta
rahasummasta.
Ehdotus: Keskustelimme nuorisovaltuuston osallistavasta budjetista ja osallistavan budjetin
kohderyhmästä. Jatketaan asian käsittelyä ensi kokouksessa.
Päätös: Hyväksytään.

§13 Muut asiat
Keskustellaan muista asioista ja merkitään ne tiedoksi.
Kaupunkityöpaja
Juha Aila on ottanut yhteittä Ella-Sofia Lindemaniin ja Olivia Vähätaloon kaupunkityöpajan
tiimoilta. Keskustelimme kaupunkityöpajaan osallistumisesta. Leo Aila on kiinnostunut
osallistumaan tapahtumalle. Leo Aila ilmoittautuu Juha Ailalle.
Tevaniemen tuulivoimahankkeen seurantaryhmä
Ella-Sofia Lindeman on osallistunut Tevaniemen tuulivoimahankkeen seurantaryhmän
kokoukseen kesäkuussa 2021. Työryhmän tarkoituksena on seurata tuulivoimahankkeen
etenemistä Ikaalisten Tevaniemessä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.



§14 Seuraava kokous
Valitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
Ehdotus: Pidetään seuraava kokous torstaina 2.9.2021 klo 15-17.
Päätös: Hyväksytään.

§15 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Ella-Sofia Lindeman päättää kokouksen klo 17.38.
Päätös: Hyväksytään.


