
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika 13.2.2020 klo 18 
Paikka: Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2, Loukkurantie 1 
Paikallaolijat  
           Verna Myllymaa, puheenjohtaja 
           Valtteri Lahti, sihteeri 

Maija Berg  
Tiina-Leena Berg 
Topias Berg 
Erika Ilves  
Tapio Kivisaari 
Onni Lehto 
Maikki Mäki-Jaakkola 
Julius Mäkinen 
Miko Nurmi 
Roope Rantala  

 
Poissaolijat 

Tuulikki Kuuskeri 
Filippa Myllymaa 

           Miia Nolvi 
 
Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:  

Markku Nevala 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.06. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Nimenhuuto 
 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. 
Päätös: Nimenhuuto suoritettiin ja läsnäolijat todettiin. 
 



 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 
Päätösehdotus: Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään. 
Päätös: Edellisen kokouksen tarkastettiin ja hyväksyttiin. 
  

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. 
Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Roope Rantala ja Maija Berg. 
 

6. Nuorisovaltuuston jäsenten tietojen keruu ja verokortit 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuuston jäsenet täyttävät yhteystietolomakkeet ja antavat 
verokorttinsa kokouspalkkioita varten.  
Päätös: Nuorisovaltuuston jäsenten yhteystiedot ja verokortit kerättiin. 
 

7. Valitaan perusturvalautakuntaan edustaja ja varaedustaja 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee jäsenistään varsinaisen edustajan sekä 
varaedustajan perusturvalautakuntaan vuodelle 2020. Kokouksessa tuotiin esille 
kaupunginjohtajan toivomus, että nuorisovaltuusto kiinnittäisi huomiota 
sukupuoliseen tasa-arvoon tulevassa valinnassa. 
 
Päätös: Perusturvalautakunnan edustajaksi valittiin Roope Rantala ja 
varaedustajaksi Maija Berg yksimielisesti vuodelle 2020. Nuorisovaltuusto ei halua 
huomioida toivomusta kesken päätöksenteon. Nuorisovaltuusto huomioi 
kaupunginjohtajan toivomuksen seuraavissa päätöksissään. 
 

8. Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää työryhmän, joka suunnittelee 
nuorisovaltuustolle ryhmäytymispäivän. Alustavasti on keskusteltu, että Kaskelotin 
nuokkari voisi olla yksi vaihtoehto, jossa tilaisuus pidettäisiin.  
Päätös: Nuorisovaltuuston ryhmäytymispäivän työryhmään valittiin Topias Berg, 
Maija Berg, Verna Myllymaa ja Filippa Myllymaa. He päättävät ryhmäytymispäivän 
sisällöstä ja sen ajankohdasta. 
 

9. Kummivaltuutettujen tapaaminen  
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee kummivaltuutettujen tapaamisesta.  



Päätös: Nuorisovaltuusto ehdottaa kummivaltuutettujen tapaamiseen päiviä 16.4 tai 
21.4. Tapaaminen on Kylmälahdessa. 
 
 

10.Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto käy läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja 
tekee tarvittavia muutoksia sekä hyväksyy sen. Liite 1 
Päätös: Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutoksia ja se hyväksyttiin. Liite 1 
 

11.Somevastaavan valinta 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee somevastaavan, joka päivittää ahkerasti 
nuorisovaltuuston sosiaalista mediaa.  
Päätös: Nuorisovaltuuston somevastaaviksi valittiin Filippa Myllymaa, Tuulikki 
Kuuskeri ja Julius Mäkinen. 
 

12.Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.  
Päätös: Roope Rantala esitteli, että Nuorisovaltuuston kehittämisohjelman, jota 
nuorisovaltuusto lähtisi toteuttamaan. Liite 2. Nuorisovaltuusto tutustuu 
kehittämisohjelmaan ja keskustelee siitä seuraavassa kokouksessa. 
 
Markku Nevala pyysi uusia nuorisovaltuutettuja liittymään Nuva ry:n jäseniksi.  
 
Topias Berg ehdotti, että seuraavassa kokouksessa puhutaan nuorisovaltuuston 
jäsenten tukemisesta, kun nuorisovaltuutettu osallistuu Nuva ry:n tapahtumaan. 
 
Seuraava kokous pidetään 10.3.2020. 
 

13.Kokouksen päättäminen 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
Päätös: Kokous päätettiin 19.35. 
 
 
______________________                                          ________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja                                                   Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 



Liite 1  
 

Ulvilan nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2020 
 
 
Yleistä  
 
Ulvilan nuorisovaltuuston tavoitteena on olla aktiivinen toimija kaupungissamme. 
Haluamme saada kaikkien nuorten tietoisuuteen sen, että nuorisovaltuusto on 
aktiivinen, nuorten asioita ajava toimija kaupungissamme.  
 
Tärkeimpänä tavoitteena nuorisovaltuusto kokee sen, että nuorten ääni tulee 
kuuluviin ja nuoria osallistetaan kaikenlaisen päätöksentekoon, niin kouluissa kuin 
koko kaupunkia koskevissa asioissa. 
 
Toiminta ja päätöksenteko 
  
Nuorisovaltuuston jäsenistä valitaan kaikki lautakuntiin, ja uutena 
perusturvalautakuntaan, ja kaupunginvaltuustoon edustajat sekä varaedustajat. 
Vuoden 2020 aikana tullaan neuvottelemaan edustajapaikasta kaupunginhallituksen 
kanssa kaupunginhallituksen kokouksiin. 
 
Nuorisovaltuuston yksi tärkeimpiä uudistuksia vuonna 2020 on toimintasääntöjen 
uudistaminen. Nuorisovaltuusto tulee tekemään myös uudistuksen siinä, että valitsee 
joka kokouksessa pöytäkirjantarkastajat.  
 
Nuorisovaltuuston yhteishenkeä ja toimintakykyä edistetään järjestämällä 
nuorisovaltuustolle koulutus- ja virkistäytymistilaisuuksia. 
 
Yhteistyö kaupungin kanssa  
 
Nuorisovaltuusto haluaa jatkaa hyvää aktiivista yhteistyötä kaupungin päättäjien ja 
työntekijöiden kanssa. Nuorisovaltuusto tapaa kummivaltuutettujen kanssa 
muutaman kerran vuoden aikana. Nuorisovaltuusto tulee parantamaan kaupungin 
suuntaan tiedotusta.  
 
 
 
Näkyvyys ja sosiaalinen media 
 
Ulvilan nuorisovaltuusto kehittää omia sosiaalisen median kanavia ja valitsee 
somevastaavan. Sosiaalisia medioita nuorisovaltuusto päivittää aktiivisesti vuonna 



2020 sekä pyrkii aktiivisesti kirjoittamaan mielipidekirjoituksia lehtiin. Nuorten täytyy 
tietää enemmän nuorisovaltuustosta ja nuorisovaltuuston toiminnasta.  
 
Nuorisovaltuusto tekee vuoden 2020 aikana koulukäynnin kaikkiin Ulvilan kouluihin 
ja tapaa koulujen oppilaskuntien hallitukset.  
 
 
Tapahtumat  
 
Nuorisovaltuusto järjestää yhdessä Porin nuorisovaltuuston kanssa jonkinlaisen 
tapahtuman ja edistää suhteita muihin nuorisovaltuustoihin.  
 
Vuoden 2020 aikana järjestettävien tapahtumien tärkeimmät tavoitteet ovat nuorten 
kuuleminen ja heidän mielipiteensä saattaminen päättäjien tietouteen sekä sellaisten 
tapahtumien järjestäminen, jotka mahdollistavat hyvin nuorten vapaan 
kanssakäymisen keskenään, mutta myös nuorisovaltuuston kanssa. 
 
 
 
Liite 2 
 
 
Nuorisovaltuuston kehittämisohjelma 2020  
  
Yleistä  
Ulvilaa voidaan kutsua jonkinlaiseksi edelläkävijäksi nuorten osallisuutta tarkastellessa. 
Ulvilalaisilla nuorilla on ollut edustus esimerkiksi kaupungin lautakunnissa jo yli kymmenen 
vuotta, kun moni muu kunta vasta perustaa omaa nuorisovaltuustoaan. Valmista meilläkään 
ei kuitenkaan vielä ole.  
Nuorisovaltuuston asemaa on viety voimakkaasti eteenpäin viime vuosina. Toiminta on 
monipuolistunut ja nuorisovaltuustolle on annettu uusia väyliä vaikuttaa. Nuorisovaltuuston 
toiminta on perustunut jokseenkin tapoihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin, joka on johtanut 
erilaisiin epäselvyyksiin ja asioiden eteenpäinvieminen on hidastunut.  
Tämän kehittämisohjelman tavoitteena on synnyttää keskustelua nuorisovaltuutettujen, 
kuntapäättäjien sekä viranhaltijoiden välillä. Yhteisen keskustelun ja ideoinnin pohjalta on 
tarkoitus tuoda selkeä ja vakiintunut toimintatapa Ulvilaan, jolla turvataan nuorten äänen 
kuuluminen päätöksenteossa.  
Miten vaalien tasa-arvo varmistetaan? Kenelle nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita? Miten 
tiedonkulku saataisiin toimimaan?  
  
 
 
Toiminta  



Kaupunginhallitus perustaa työryhmän, johon kuuluu nuorisovaltuutettuja, 
kummivaltuutettuja sekä muita kaupunginhallituksen mielestä tärkeitä henkilöitä. Lisäksi 
kaupunginhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan, joka vastaa työryhmän työskentelystä 
sekä kehittämisohjelman eteenpäin viemisestä.  
Työryhmä kokoontuu ja pohtii kehittämisohjelmassa mainittuja asioita. Työryhmä päättää 
itse asiakirjojen lopullisesta valmistelusta. Se voi esimerkiksi koota ne itse tai lähettää 
keskustelun tuotoksen jonkin viranhaltijan työstettäväksi.  
Työryhmä lähettää valmistelemansa uudet toimintasäännöt sekä toimintaohjesäännön 
nuorisovaltuustolle ns. lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen uudet toimintasäännöt 
hyväksytään nykyisten sääntöjen määrittelemällä tavalla. Työryhmä pohtii, miten 
toimintasäännöt saatetaan toimeen. Kaupunginhallitus vie muut työryhmässä esiin tulleet 
asiat täytäntöön.  
  
  
  
 
  
Tavoitteet  
1. Toimintasäännöt sekä toimintaohjesääntö  
Selkeä ja vakiintunut toimintatapa säilyy, kun säännöt ja sopimukset on kirjoitettu ylös. 
Kehittämisohjelman aikana on tarkoitus päivittää nuorisovaltuuston säännöt. Uutena 
asiakirjana laaditaan toimintaohjesääntö, joka ohjaa päivittäistä nuorisovaltuutettujen 
toimintaa.  
2. Kaupunginhallitus  
Työryhmä pohtii nuorisovaltuuston edustajan tarvetta kaupunginhallituksessa.  
3. Hallinto  
Työryhmä pohtii osana toimintaohjesääntöjen laatimista, miten nuorisovaltuuston 
hallinnollisten asioiden kanssa olisi järkevintä toimia. Nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä 
käytössä Google tili, jossa nuorisovaltuustolla on käytössään sähköposti sekä pilvipalvelu. 
Kaupungilla käytössä olevaa Office 365 -järjestelmän käyttöönottoa on syytä harkita.  
  
Huomioitavaa  
Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta 
kaupunginvaltuustoon. Kyseisen aloitteen kohtalo tulee ottaa huomioon, kun työryhmä pohtii 
nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä.  
  
Lopuksi  
Työryhmän tarkoituksena on tehdä juuri Ulvilan kaupunkiin sopiva järjestelmä. Hyvänä 
vaikutusvaltaisen ja toimivan nuorisovaltuuston ohjenuorana voidaan pitää Suomen 
Nuorisovaltuustojen Liiton kunnille myöntämän Nuorisovaltuusto myönteinen kunta 
sertifikaatin ehtoja.  
Tässä kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen Ulvilan kaupunki hakee 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolta Nuorisovaltuusto myönteinen kunta -sertifikaattia.  
 


