
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

Aika 9.12.2019 klo 17.00  

Paikka: Friitala-talo, Cafe Hellman  

Paikallaolijat 
puheenjohtaja Verna Myllymaa  

sihteeri Valtteri Lahti  

Arttu Lahti  

Roope Rantala 

Eemeli Tuominen  

Filippa Myllymaa  

Ira Koskinen  

Maija Berg  

Miljaana Vuorisalo  

Otso Huhtala  

Suvi Tuhkanen  

Topias Berg  

Veera Kortesniemi (Saapui 17.07) 

Valtteri von Hertzen  

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut  

Emma Tiainen  

Markku Nevala  

Jukka Moilanen  

Kimmo Vepsä  

Leena Jokinen-Anttila  

Anne Holmlund  

Poissaolijat 

Elmeri Marila 
 

1. Kokouksen avaus  

Päätösesitys: Puheenjohtaja Verna Myllymaa avaa kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Nimenhuuto  

Päätösesitys: Suoritetaan nimenhuuto.  
Päätös: Nimenhuuto suoritettiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  



Päätösesitys: Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  

Päätös: Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

5. Toimintakertomus 2019 (Liite 1) 

Päätösesitys: Puheenjohtajisto on valmistellut toimintakertomuksen vuodesta 2019.  

Toimintakertomus esitellään kokouksessa. Nuorisovaltuusto hyväksyy ja tekee tarvittavia  

muutoksia toimintakertomukseen.  

Päätös: Valtteri Lahti ja Verna Myllymaa lukivat toimintakertomuksen ääneen. 
Toimintakertomus hyväksyttiin. 

6. Kiitokset  

Päätösesitys: Kuullaan mahdolliset kiitospuheenvuorot.  

Päätös: Leena Jokinen-Anttila, Jukka Moilanen, Kimmo Vepsä ja Anne Holmlund esittivät 
kiitoksensa nuorisovaltuustolle. 

7. Muut esille tulevat asiat  

Päätösesitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.  

Päätös: Markku Nevala kertoi, että uusi nuorisovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 
tammikuun lopussa. Uuden nuorisovaltuusto tulee valita uudet edustajat Satanuvaan ja 
Ulvilan opiskelija ohjaus- ja palveluverkostoon. Väistyvä nuorisovaltuusto toivoo, että uusi 
nuorisovaltuusto pitää ryhmäytymisillan ja saa koulutusta. 

8. Kokouksen päättäminen  

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.31 

Liite 1 
 
Ulvilan nuorisovaltuuston toimintakertomus 2019 
 
Johdanto 
 
Ulvilan nuorisovaltuuston toimintaa on kehitetty monipuolisesti vuonna 2019. Vuonna 
2018 nuorisovaltuusto suunnitteli toimintakertomuksen, joka on toiminut ohjenuorana 
vuonna 2019. 
 
Nuorisovaltuusto on kokoontunut ahkerasti ja tuonut omia kantojaan rohkeasti esiin 
kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin päätöksentekoon osallistumisen lisäksi 
nuorisovaltuusto on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa.  
 
Kokoonpano ja kokousten määrä 
 
Ulvilan nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimi Verna Myllymaa, 
varapuheenjohtajana sekä kaupunginvaltuuston edustajana Roope Rantala ja 
sihteerinä Valtteri Lahti.  
 



Muita Ulvilan nuorisovaltuuston jäseniä olivat Arttu Lahti, Eemeli Tuominen, Elmeri 
Marila, Filippa Myllymaa, Ida Rauäng, Ira Koskinen, Maija Berg, Miljaana Vuorisalo, 
Otso Huhtala, Suvi Tuhkanen, Topias Berg, Valtteri von Hertzen ja Veera 
Kortesniemi.  
 
Vuoden alussa nuorisovaltuusto koostui 15 varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä 
varajäsenestä. Vuoden aikana nuorisovaltuutettu Ida Rauäng erosi muuttaessaan 
opiskelemaan muualle ja hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nousi Maija Berg.  
 
Tänä vuonna alkoi maakunnallisen nuorisovaltuuston SataNuvan toiminta. Verna 
Myllymaa, Topias Berg, Valtteri von Hertzen ja Filippa Myllymaa ovat toimineet 
SataNuvan edustajina. 
 
Yhteensä nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Nuorisovaltuuston 
jäsenet ovat pitäneet myös muitakin pienempiä palavereja tapahtumien yms. 
suunnittelun vuoksi. 
 
Tiedottaminen 
 
Nuorisovaltuusto on kuluneen toimikautensa aikana kehittänyt mainontaa. Erityisesti 
vuonna 2019 nuorisovaltuusto kehitti ja päivitti Instagram-tiliään ja Facebook-
sivuaan. Näille tileille julkaistiin linkki Drive-kansioon, josta voi käydä katsomassa 
esimerkiksi kokousten pöytäkirjoja ja nuorisovaltuuston tekemiä aloitteita. 
 
Tavoitteenamme oli saada Ulvilan kaupungin nettisivuille pöytäkirjat nähtäville, mutta 
tämä ei onnistunut kaupungin nettisivujen uudistuksen vuoksi.  
 
Toiminta 
 
Ensimmäinen iso muutos Ulvilan nuorisovaltuuston toiminnalle oli se, että saimme 
Ulvilan kaupunginvaltuustosta henkilökohtaiset kummivaltuutetut. Tapasimme 
kummivaltuutettujen kanssa muutaman kerran vuoden aikana. Tämä oli hieno askel, 
joka toi meidät lähemmäksi päättäjiä. Toinen yhtä tärkeä uudistus oli se, että 
nuorisovaltuuston edustajalle saatiin paikka kaupunginvaltuuston kokouksiin. 
 
Keväällä nuorisovaltuusto jakoi perinteeksi muodostuneen tapaansa stipendejä neljä 
kappaletta ala- ja yläasteen päättyville luokille.  
 
Nuorisovaltuusto huolestui koulujen turvallisuustilanteesta viime keväänä ja kävi 
sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa keskusteluja tilanteesta. Nuorisovaltuusto ei 
kokenut tarpeelliseksi lähteä puuttumaan asiaan sen paremmin.  
 
Aloitteet 
 
Ulvilan nuorisovaltuusto on ollut aktiivinen myös aloitteiden ja kannanottojen 
tekemisessä. Lokakuussa 2019 nuorisovaltuusto teki aloitteen siitä, että se saisi 
suoran aloiteoikeuden kaupunginvaltuustoon, jotta nuorisovaltuuston toiminta olisi 
avoimempaa ja virallisempaa. Keväällä nuorisovaltuusto päätti lähteä ajamaan 
koirapuiston rakentamista Kaskelotin alueelle.  
 



Edustaminen kaupungin päätöksenteossa 
 
Nuorisovaltuuston rooli valtuuston kokouksessa on tähän mennessä jäänyt pieneksi, 
sillä valtuustossa ei olla käsitelty nuorisovaltuustolle merkittäviä asioita. 
Nuorisovaltuusto on ottanut kantaa joihinkin valtuustoaloitteisiin ja osallistunut 
valtuustolle suunnattuihin info tilaisuuksiin ja pysynyt näin ajan tasalla kaupungin 
asioista.  
 
Ulvilan nuorisovaltuuston edustajat ovat aktiivisesti olleet mukana lautakuntien 
kokouksissa. Nuorisovaltuustoa tänä vuonna on edustanut sivistyslautakunnassa Ira 
Koskinen, teknisessä lautakunnassa Eemeli Tuominen ja ympäristölautakunnassa 
Veera Kortesniemi.  
 
Nuorisovaltuusto edusti nuoria kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän 
kokouksessa.  
 
Yhteistyö 
 
Ulvilan nuorisovaltuusto on tehnyt todella paljon yhteistyötä kaupungin henkilöstön 
sekä päättäjien kanssa. Yksi tämän vuoden tavoitteista oli kehittää yhteistyötä 
päättäjien kanssa. Erityisesti sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän, 
kaupunginjohtaja Jukka Moilasen, valtuuston puheenjohtaja Anne Holmlundin ja 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttilan kanssa on keskusteltu ja 
kehitetty nuorisovaltuustoon liittyviä asioita. 
 
Nuorisovaltuusto on ollut yhteydessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon, joka teki 
kartoituksen Ulvilan nuorisovaltuuston asemasta. Nuva ry.n edustaja vieraili 
Ulvilassa alkuvuodesta ja totesti tilanteemme olevan hyvä, mutta parannettavia 
asioita löytyy.  
 
Tapahtumat 
 
Ulvilan nuorisovaltuuston vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena oli 
erityisesti panostaa nuorisovaltuuston hallinnolliseen puoleen. Joten tästä syystä 
tapahtumien järjestäminen jäi vähemmälle.  
 
Nuorisovaltuuston piti järjestää huhtikuussa 2019 disco yläkoululaisille. Tämä ei 
kuitenkaan toteutunut, koska lippuja ei saatu myytyä ennakkoon.  
 
Yksi vuoden odotetuimpia tapahtumia oli Hjallis Harkimon vierailu Ulvilan lukiolla 
marraskuun alussa. Vierailun järjestämisessä oli useita mutkia, mutta syksyllä se 
saatiin järjestettyä. Harkimo puhui lukiolla politiikasta sekä yrittämisestä ja vierailua 
pidettiin hyvinkin kiinnostavana.   
 
Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuivat myös SataNuvan järjestämiin tapahtumiin, 
kuten Satakunnan nuorisofoorumiin.  
 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto edusti nuoria Ulvilan uuden jokisillan vihkiäisissä 
toimimalla airueena.  
 



Lokakuussa nuorisovaltuusto vieraili Helsingissä Eduskunnassa sekä Sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Ulvilan nuorisovaltuusto tapasi matkalla ministeri Krista Kiurun 
sekä muita kansanedustajia.  
 
Lopuksi 
 
Ulvilan nuorisovaltuuston toiminta on kehittynyt todella paljon viimeisen toimikauden 
aikana. Tästä onkin hyvä jatkaa eteenpäin. Tämän hetkisen nuorisovaltuuston 
toimikausi loppuu vuoden vaihtuessa. Uudet nuorisovaltuutetut on valittu ja nyt on 
heidän aikansa lähteä kehittämään entistä parempaa Ulvilan nuorisovaltuustoa.  
 
Ulvilassa  
 
 
 
 


