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§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Ehdotus: Todetaan nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä
on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätös: Todettiin nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla
oli 11 jäsentä täydestä 13 nuorisovaltuustolaisesta.
________________________________________________________________________
§ 9 Pöytäkirjantarkastajien käytännöstä päättäminen ja valitseminen
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee, mikä on heidän käytäntönsä siihen, kuinka
pöytäkirjantarkastajat valitaan kuhunkin kokoukseen. Käytetäänkö kiertävää vuoroa vai
valitseeko esittelijä-sihteeri puheenjohtajiston kanssa tarkastajat, vai miten toimitaan.
Nuorisovaltuusto valitsee tähän kokoukseen keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että tulevissa kokouksissa pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksen mukaisesti. Tähän kokoukseen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jalmar
Elo ja Aleksi Nieminen.
________________________________________________________________________
§ 10 Luottamushenkilön henkilötietolomakkeen täyttö
Jokaisen nuorisovaltuustoon kuuluvan on täytettävä henkilötietolomake, koska ilman sitä
ei kokouspalkkioita voida maksaa. Lisäksi jokaisen nuorisovaltuuston edustajan on
toimitettava kuluvan vuoden verokortti kaupungintalolle.
Ehdotus: Kaikki paikalla olevat edustajat täyttävät henkilölomakkeen, jos eivät ole jo
täyttäneet. Tämä sen vuoksi, että kokouspalkkiot pystytään maksamaan nuorisovaltuuston
edustajille. Lisäksi nuorisovaltuuston uudet jäsenet toimittavat verokorttinsa Riku
Kuurneelle tai suoraan kaupungintalon palkkatoimistoon.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti toimia esityksen mukaisesti. Ne Nuorisovaltuuston
jäsenet, jotka eivät pystyneet täyttämään annettua lomaketta, toimittavat ne jälkeen päin
esittelijä-sihteeri Riku Kuurneelle pikimmiten.
________________________________________________________________________
§ 11 Suomi 100 vuotta –työryhmän kuulumiset
Ehdotus: Suomi 100 vuotta –työryhmä esittää ideansa nuorisovaltuustolle ja aiheesta
keskustellaan, minkälaista tapahtumaa aletaan rakentaa.
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Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli aiheesta ja esitti ideoita tapahtumasta ja sen
toteuttamisesta. Esiin nousi mm. avoimen tilatoiminnan nk. avoimien ovien järjestäminen
itsenäisyyspäivän perinteisen soihtukulkueen yhteydessä. Sisällöstä keskusteltiin yleisellä
tasolla ja päätettiin, että suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
________________________________________________________________________
§ 12 Talotoimikunta
Nuorisotalon toiminnan kehittämisestä on käyty keskusteluja Nuorisotoimessa.
Nuorisotoimen henkilöstön mielestä olisi järkevää perustaa nuorista koostuva
talotoimikunta, joka miettisi yhdessä kunnan muiden nuorten kanssa, miten talotoimintaa
voisi kehittää ja miten voitaisiin saada uusia kävijöitä nuorisotalolle.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää talotoimikunnan
muodostamisesta sekä mahdollisesti siitä, ketkä edustaisivat nuorisovaltuustoa
talotoimikunnassa. (1-4 henkilöä)
Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli aiheesta ja päätti nimittää sen edustajista Jatta
Rantasen, Olivia Saloniemen ja Ilmari Vuorelan osaksi talotoimikuntaa. Lisäksi kysellään
nuorisotalon kävijöiltä kiinnostusta tulla mukaan talotoimikuntaan.
________________________________________________________________________
§ 13 Munamarkkinat 2017
Nuorisovaltuustolla oli tänäkin vuonna edustusta Munamarkkinoilla. Nuvalla oli toimipiste
lauantaina 17.6. klo 12-16. Teltassa oli mehutarjoilu ja kävijät pystyivät keskustelemaan
nuvalaisten kanssa heidän toiminnastaan, suunnitelmistaan ja näkemyksistään erinäisiin
kunnallisiin ja nuoria koskettaviin asioihin.
Nuorisovaltuuston pisteellä oli myös Frisbeegolf- ja pallonheittokilpailu. Voittajaksi itsensä
heitti Karri Jääskivi, hänet palkittiin frisbeegolfkorilla. Frisbeegolfista palkittiin kolme
parasta ja pallonheittokilpailusta paras. Jompaakumpaa kilpailumuotoa kokeilleita ja sitä
kautta oikeuden arvontaan osallistumiseen saaneita oli yhteensä 41. Arvonnan kautta
palkinnon voittaneita oli 11 henkilöä.
Ehdotus: Munamarkkinat –työryhmä kertoo, miten munamarkkinoilla ollut
nuorisovaltuuston teltta toimi ja myös palautteet, mitä munamarkkinoilta sai. Lisäksi on
hyvä avata muille nuvalaisille, missä jäi parannettavaa ja mitä tulisi muuttaa mahdollisesti
ensi vuotta ajatellen? Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää jatkosta.
Päätös:
Munamarkkinat –työryhmä raportoi Nuorisovaltuustolle tämän vuoden Munamarkkinoiden
tapahtumat ja antoi palautetta siitä, mitkä seikat sujuivat ja missä jäi parannettavaa.
Hyvinä asioina pidettiin sitä, että Nuorisovaltuuston toiminnasta kerrottiin ja ihmisiä tuli
suhteellisen hyvin paikalle sekä keskustelut olivat hyviä markkinakävijöiden ja
Nuorisovaltuuston edustajien kanssa. Ainoa negatiivinen seikka oli se, että teltassa
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tarjoiltu mehu lämpeni kuumassa kelissä melko nopeasti, eli ensi vuodelle parannettava
jäähdytystä. Muuten munamarkkinat sujuivat hyvin.
________________________________________________________________________
§ 14 Nuorisovaltuuston viestintä
Nuorisovaltuuston viestintäkanavina toimivat tällä hetkellä Facebook-sivu sekä ryhmän
sisäiseen viestintään tarkoitettu Whatsapp-ryhmä. Nuorisovaltuustolla on lisäksi oma
sähköposti.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto käy keskustelua aiheesta ja siitä, haluavatko he lisää
sosiaalisen median palveluita käyttöönsä, minkä avulla kerrottaisiin nuorisovaltuuston
toiminnasta ja tapahtumista. Nuorisovaltuusto saa, niin halutessaan, nimetä
keskuudestaan tiedottajan, joka hoitaa ajantasaisen tiedottamisen.
Päätös: Nuorisovaltuusto kävi keskustelua aiheesta ja päätti etteivät tarvitse lisäyksiä
viestintään, eikä vapaaehtoista tiedottajaa löytynyt, joten tiedottajana jatkaa esittelijäsihteeri.

§ 15 Toimintasuunnitelma 2017 - 2018
Ehdotus: Keskustellaan vuoden toiminnasta, mitä nuorisovaltuusto aikoo toteuttaa
vuonna 2017 sekä suunnitelmista vuodelle 2018.
- Suomi 100 vuotta tapahtuma
- Syyslomalle ohjelmaa/tapahtuma (25. – 27.10.)
- Nuva ry:n liittokokous 24.11. – 26.11.
- Presidentinvaalit tammikuu 2018

Päätös: Nuorisovaltuusto kävi keskustelua ehdotuksen mukaisesti ja mietti lisäksi muuta
mahdollista ohjelmaa ja tehtävää toimintaansa kuluvalle vuodelle sekä tulevalle.
Keskusteluista nousi erilaisia ehdotuksia matkoista ja retkistä, mitä Nuorisovaltuusto voisi
toteuttaa yksin tai voitaisiin tehdä yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Liittokokousta päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa. Presidentinvaalit herättivät
keskustelua ja monia eri keinoja pohdittiin, mihin tullaan palaamaan seuraavassa
kokouksessa. Työryhmä syyslomaa ja sen ohjelmaa varten muodostettiin. Siihen kuuluvat
Erika Lahtonen, Ilmari Vuorela ja Olivia Saloniemi.

§ 16 Edustaja(t) Vakka-Suomen Nuorisofoorumin tapahtumaryhmään
Vakka-Suomen Nuorisofoorumi suunnittelee ensi kevääksi (2018) yhteistä tapahtumaa
Vakka-Suomen alueelle, mikä kokoaisi alueen nuoret samaan paikkaan, yhteen.
Lisätietoja esittelijä-sihteeriltä.
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Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää edustajansa tähän ryhmään.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti keskustelujen jälkeen valita edustajakseen Ilmari
Vuorelan. Varalle valittiin Erika Lahtonen.

§ 17 Sivistysvaliokunnan esityslista
Sivistysvaliokunta kokoontuu torstaina 24.8. kokouksen merkeissä.
Ehdotus: Esitetään Sivistysvaliokunnan 24.8. kokouksen esityslista Nuorisovaltuustolle.
Nuorisovaltuuston kummi Pekka Kuusisto käy asialistan läpi kohdittain.

Päätös: Käytiin Sivistysvaliokunnan tulevan torstain kokouksen esityslista läpi
Nuorisovaltuustossa esityksen mukaisesti.

Muut esille tulleet asiat:

Suomen lipun askartelu
Hullun Kukon päivän toritapahtumaa varten Nuorisotoimi koristelee puun, Suomi 100v. Minun Suomeni teeman mukaisesti. Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat tähän
askartelemalla muutaman lipun per henkilö.

Tulevat kokoukset: Esityslistan hyväksyminen
Tuleviin kokouksiin lisätään esityslistaan kohta esityslistan hyväksyminen, mikä selkeyttää
sitä, jos alkuperäiseen esityslistaan tulee kokouksen yhteydessä lisättäviä tai muutettavia
kohtia.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään lokakuun alussa. Puheenjohtajisto ja esittelijä-sihteeri
kokoontuvat asian tiimoilta ja päättävät kokouksen ajankohdasta.

