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§1 Kokouksen avaaminen
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella-Sofia Lindeman avaa kokouksen.
Päätös: Avataan kokous ajassa 15.02.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

§4 Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella-Sofia Lindeman,
sihteeriksi nuorisovaltuuston Mari Teelmäki ja pöytäkirjantarkastajiksi nuorisovaltuuston
jäsenet Sonja Hallia ja Jenniina Taivio, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Hyväksytään.

§5 Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Ehdotus: Käsitellään §7 ensin ja siirrytään sen jälkeen esityslistan mukaiseen
työjärjestykseen.
Päätös: Hyväksytään

§6 Valtuutettujen tapaaminen
Valtuutettujen tapaamisen tarkoituksena on tuoda nuorisovaltuutetut sekä kunnanvaltuutetut
samaan tilaan keskustelemaan nuorille tärkeistä asioista. Tapaaminen järjestetään
nuorisotila Vienolassa 28.10.2021 klo 17-19. Käydään läpi nuorisovaltuutettujen
suunnittelemat pisteet ja päätetään tilaisuuden lopullinen rakenne.
Ehdotus: Käydään läpi nuorisovaltuutettujen suunnittelemat pisteet. Tapahtuman aluksi
pidetään tervetulo-osuus, jonka jälkeen siirrytään pisteille. Pisteitä on neljä ja niiden kesto on
15 minuuttia. Tehdään lopuksi vielä illasta yhteenveto.
Päätös: Hyväksytään.

§7 Vaikuta! -päivä
Vaikuta! -päivä suunnittelu on edennyt ja osa nuorisovaltuutetuista pääsi testaamaan
puolivalmista pelialustaa suunnitteluiltapäivässä. Nuorisovaltuuston järjestämästä pisteestä
päivän aikana on useampi vaihtoehto. Käydään ne läpi ja päätetään pisteen rakenne.
Keskustellaan myös muista mahdollisista tehtävistä, joita nuorisovaltuusto voisi järjestää
päivän aikana.
Ehdotus: Keskustellaan nuorisovaltuuston ja etsivä nuorisotyöntekijä Annika Elorannan
kanssa tapahtumasta ja nuorisovaltuuston järjestämästä työpajasta. Järjestetään työpaja,
jossa ryhmä saavat suunnitella haluamansa tapahtuman alusta loppuun. Yhdistetään
osallistava budjetointi Vaikuta! -päivään ja tehdään siitä tähtitehtävä. Nuorisovaltuusto
sponsoroi palkinnot tapahtuman voittajille.



Päätös: Hyväksytään.

§8 Osallistava budjetointi
Osallistava budjetointi ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan nuorisovaltuuston budjetin
kohdentamista. Jatketaan viimekertaista keskustelua osallistavasta budjetoinnista ja
pohditaan kohderyhmää ja rahasummaa tarkemmin.
Ehdotus: Osallistava budjetointi yhdistetään Vaikuta! -päivään tähtitehtävän muodossa.
Varataan osallistavaan budjetointiin 1 000 euroa. Vaikuta! -päivästä saadut ideat poimitaan
ja niitä voidaan mahdollisesti hyödyntää nuorisovaltuuston myöhemmässä toiminnassa.
Päätös: Hyväksytään.

§9 Nuva Ry:n huipputapaaminen
Perinteinen huipputapaaminen eli huippis järjestetään etänä perjantaina 29.10.2021.
Huipputapaaminen kokoaa nuorisovaltuustojen edustajia ympäri Suomen yhteen
keskustelemaan ja vaikuttamaan poliittisiin kysymyksiin. Tänä vuonna huippis järjestetään
yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
Teemana on aluekehitys. Käydään läpi huippiksen ohjelma ja valitaan nuorisovaltuuston
edustajat osallistumaan siihen.
Ehdotus: Käydään huipputapaamisen ohjelma lävitse. Alustavasti tapahtumaan
ilmoittautuvat Siiri Kalli, Jenniina Taivio, Janna Kangasmaa, Meeri Niemenmaa ja Mari
Teelmäki. Ella-Sofia Lindeman ilmoittaa osallistujat huipputapaamiseen ilmoittautumisajan
puitteissa.
Päätös: Hyväksytään.

§10 Nuorisovaltuutetun eroanomus
Sylvi Tuulenkylä on jättänyt eroanomuksensa nuorisovaltuuston puheenjohtajalle.
Ehdotus: Hyväksytään eroanomus.
Päätös: Hyväksytään.

§11 Muut asiat
Keskustellaan muista asioista ja merkitään ne tiedoksi.

- Syksyn Aktiivipäiville on lähdössä Ella-Sofia Lindeman.
- Lautakuntakummit ovat jo sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä teknisessä

lautakunnassa. Sivistyslautakunnan lautakuntakummi valitaan seuraavassa
kokouksessa. Ympäristölautakunnan edustaja ei ollut läsnä kokouksessa.

- Käytiin läpi talousarviovalmistelun ehdotukset. Vt. hallinto- ja talousjohtaja Jani Kivelä
selvittää ehdotusten hyödyntämistä valmistelutyössä.

- Ella-Sofia Lindeman asettuu ehdolle Nuva ry:n liittohallitukseen syksyn
liittokokouksessa. Ehdokkuus ei vaikuta työhön nuorisovaltuustossa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

§12 Seuraava kokous
Valitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous järjestetään 26.10.2021 klo 15-16 IDEA-kampuksella.

§13 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Ella-Sofia Lindeman päättää kokouksen.
Päätös: Kokous päätetään ajassa 16.40.




