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AIKA  LAUANTAINA 22.1.2022 klo 12.22 – 14.30 

PAIKKA  TEAMS KOKOUS 

OSALLISTUJAT Nuorisovaltuuston jäsenet 
 
Ahjoniemi Anni 
Halme Alisa 
Halme Elli 
Kouvalainen Pihla 
Kylmäkorpi Siiri 
Pankka Saga 
Poutanen Nelly 
Ranta Ida 
Ranta Oliver 
Saarni Vivian 
Tallgren Liisa 
Vaakanainen Oona (paikalla klo 13.13-) 
Ylihärsilä Tomas 
Nuorisovaltuutettu 
Nuorisovaltuutettu 
 
Tuominen Tiina Vastaava nuoriso-ohjaaja 
Rautakoski Sinikka Nuoriso-ohjaaja (osa-aikainen) 

POISSA Nuorisovaltuutettu 
 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 12.22. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkistaminen  
 

Kokous on päätösvaltainen. 
 

3. Hyväksytään kokouksen asialista 
 

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu asialista. 
 

4. Vuoden 2021 toimintakertomuksen kirjoittaminen 
 

Sovittiin, että vuoden 2021 toimintakertomuksen kirjoittavat Oliver Ranta ja Nelly 
Poutanen. Ohjaajat ja nuoret sopivat WhatsAppissa milloin nähdään Nutalla ja 
kirjoitetaan toimintakertomus.  
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5. Toimikauden pituuden valinta 
 

Käytiin keskustelua uudesta toimintaohjeesta ja toimikauden pituudesta. Päätettiin, 
että Nuorisovaltuusto ottaa uuden toimintaohjeen heti käyttöönsä ja samalla 
päätettiin toimikauden pituudeksi kaksi vuotta.  
 

6. Valitaan nuorisovaltuuston jäsenien tehtävät  
 

Mikäli alla oleviin tehtäviin tulee useampi ehdokas, sovittiin, että äänestetään 
Teamsin Chat -keskustelun puolella. Nuorisovaltuuston jäsenellä on äänestyksessä 
käytössään yksi ääni. Tiina kertasi lyhyesti, mitä alla oleviin tehtäviin kuuluu.  

 
- Puheenjohtaja: 
 

Puheenjohtajaksi valittiin Elli Halme. 
 
- Varapuheenjohtaja: 
 

Varapuheenjohtajaksi asettuivat ehdolle Alisa Halme ja Oliver Ranta. Äänestyksen 
jälkeen äänin 7-5 Alisa Halme valittiin tehtävään.  

- Sihteeri:  
 
Sihteeriksi valittiin Oona Vaakanainen.    

- Tiedotusvastaava tai tiedotusvastaavat: 
 
Viime vuonna puhuttiin, että Nuorisovaltuustolle tulisi luoda oma Instagram –tili.  
Tiedotusvastaavan tehtäviin kuuluvat mm. mainosten tekeminen erilaisista 
tapahtumista ja yleisesti tiedottaminen Nuvan toiminnasta.  
 
Tiedotusvastaaviksi asettuivat ehdolle Pihla Kouvalainen, Siiri Kylmäkorpi, Ida Ranta, 
Vivian Saarni ja Liisa Tallgren. Päätettiin, että valitaan kaksi jäsentä em. tehtävään. 
Äänestyksen jälkeen Pihla sai 8 ääntä, Liisa 9 ääntä ja Vivian 5 ääntä. Tehtäviin 
valittiin Pihla ja Liisa.  

- Muistion tarkastajat:  
 
Ehdolle asettuivat Nelly Poutanen, Oliver Ranta, Anni Ahjoniemi ja Siiri Kylmäkorpi. 
Valittiin muistion tarkastajiksi kaikki edellä mainitut jäsenet. 
Lisäys alkuperäiseen muistioon: Valitaan joka kokouksessa näistä edellä mainituista 
kaksi muistion tarkastajiksi. 

7. Päätetään kokousaikataulu vuodelle 2022 

Päätettiin, että kokoukset pidetään joka kuun ensimmäinen tiistai klo 18.00 alkaen 
Nuorisotalolla koronarajoitukset huomioiden. 
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Seuraava kokous on tiistaina 1.2. klo 18 Nuorisotalolla tai Teamsissä.  
 

8. Päätetään nuorisovaltuuston tavoite vuodelle 2022 

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Sovittiin, että kaikki jäsenet 
miettivät mikä / mitkä asiat olisivat nuorisovaltuuston tämän vuoden tavoitteita.  

9. Valitaan edustajat ja varaedustajat eri lautakuntiin 
 

- Kasvatus ja opetuslautakunta: 
 
Valittiin Elli Halme nuorisovaltuuston edustajaksi ja ehdotetaan häntä em. 
lautakuntaan. 
 

- Vapaa-aikalautakunta: 
 
Valittiin Liisa Tallgren nuorisovaltuuston edustajaksi ja ehdotetaan häntä em. 
lautakuntaan. 
 

- Tekninen lautakunta: 
 
Valittiin Pihla Kouvalainen nuorisovaltuuston edustajaksi ja ehdotetaan häntä 
em. lautakuntaan. 
 

- Ympäristölautakunta: 
 
Alisa Halme ja Pihla Kouvalainen asettuivat ehdokkaiksi em. lautakuntaan. 
Sovittiin, että kumpi saa enemmän ääniä asettuu nuorisovaltuuston edustajaksi 
Ympäristölautakuntaan ja vähiten ääniä saanut nuorisovaltuuston edustajaksi 
Tekniseen lautakuntaan.  
 
Äänestyksen jälkeen valittiin Alisa Halme nuorisovaltuuston edustajaksi ja 
ehdotetaan häntä em. lautakuntaan.  
 
Kokouksessa valittiin myös varajäsenet em. lautakuntiin. Sovittiin, että mikäli 
vakituinen jäsen ei pääse osallistumaan lautakunnan kokoukseen, hän ilmoittaa 
siitä varajäsenelle, joka osallistuu kokoukseen.  
 
Ehdotetaan varajäseniä lautakuntiin seuraavasti: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakuntaan Oona Kouvalainen 
Vapaa-aika lautakuntaan Siiri Kylmäkorpi.  
 
Varajäseniä ei tullut tekniseen lautakuntaan eikä ympäristölautakuntaan.  
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Keskustellaan tästä seuraavassa kokouksessa.  
 

10. Muut esille tulevat asiat 

Ruukinpajalta T-paidat nuvalaisille 

Sinikka hakee t-paidoista mallit Ruukinpajalta seuraavaan kokoukseen.   
 
Paikalliseen lehteen juttu  

Toimittaja Anu Frosterus-Setälä otti Tiinaan yhteyttä. Hän haluaisi tehdä lehtijutun 
Nuorisovaltuustosta kuvan kera. Päätettiin, että Tiina lähettää toimittajalle 
sähköpostin, jossa kutsuu hänet 1.2. kokoukseen.  
 
Viime vuoden nuorisovaltuustolta siirretyt asiat;  
 
Käytiin läpi asiat, jotka viime vuoden nuorisovaltuusto siirsi uudelle valtuustolle. 
Näitä asioita olivat mm.:  
- perusnuorisotyölle oma logo,  
- Instagram tilin luonti,  
- kouluterveyskyselyn tulokset (huolestuttavia vastauksia oli miten niihin puututaan),  
- maksuton ehkäisy ja sen toteuttaminen Karkkilassa,  
- suunnitellaan budjetin käyttö 

Päätettiin siirtää em. asioiden käsittely seuraavaan kokoukseen.   
 
Budjetti 

Tiina selvittää v- 22 nuorisovaltuuston budjetin seuraavaan kokoukseen.  

Lisäys alkuperäiseen muistioon: Kokouksessa valittiin muistion tarkastajiksi Nelly 
Poutanen ja Anni Ahjoniemi, mutta koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi muistion 
tarkastaa Nelly Poutanen ja Oliver Ranta 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14.30. 

 

Nelly Poutanen  Anni Ahjomäki Oliver Ranta 
muistion tarkastaja  muistion tarkastaja 
 
 
Muistion laati: Sinikka Rautakoski, lisäykset muistioon: Tiina Tuominen 
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Muistio on tarkastettu 26.1.2022 teams- kokouksessa 

Muistio on allekirjoitettu 2.2.2022 


