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1. Kokouksen avaus 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.04 
 

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. 
 
 
 



4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat. 
 
Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Topias Berg ja Tuulikki Kuuskeri. 
 

5. Kummivaltuutettujen tapaaminen 16.4.2020 
 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto tapaa kummivaltuutettunsa 16.4.2020. Käydään läpi 
tapaamista ja sovitaan kummisuhteista.  
 
Päätös: Kummivaltuutetuiksi ovat ilmottautuneet: 

● Jokinen-Anttila Leena 
● Holmlund Anne 
● Holmberg Jari 
● Sillanpää Marja 
● Anttila Hanna 
● Aalto Sakari 
● Viljanen Jarkko 
● Heinimäki Mikko 
● Eräpuro Janne 

Nuorisovaltuusto päätti, että kaikki kummivaltuutetut ovat yhdessä nuorisovaltuutettujen 
kummeja. Nuorisovaltuutettu voi ottaa yhteyttä keneen tahansa kummivaltuutettuun. 
Kummisuhteita ei nimetä erikseen. 
 

6. Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen  
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuuston ryhmäytymistä suunnitelleet henkilöt esittelevät päivän ja 
keskustellaan ryhmäytymisestä.  
 
Päätös: Ryhmäytyminen pidetään 2.4. kello 15-18. Työryhmä pitää ohjelmaa illassa. 
 

7. Nuorisovaltuuston kehittämisohjelma 
 

Päätösehdotus: Käydään läpi Roope Rantalan esittelemä nuorisovaltuuston 
kehittämisohjelma ja päätetään sen hyväksymisestä.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto teki tarvittavat muutokset kehittämisohjelmaan sekä hyväksyi sen. 
Nuorisovaltuusto esittää, että Ulvilan kaupunki lähtee toteuttamaan nuorisovaltuuston 
valmistelemaa kehittämisohjelmaa (Liite 1). Nuorisovaltuusto esittää työryhmän jäseniksi 
nuorisovaltuuston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa sekä jäsenistöstä Roope Rantalaa. 
 
 
 
 
 



 
 

8. Nuorisovaltuuston jäsenten tukeminen, kun nuorisovaltuutettu osallistuu Nuva 
ry:n tapahtumaan 
 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää avustaa valtuutettua tapahtumakustannuksissa, 
jos valtuutettu haluaa. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto tukee nuorisovaltuutettujen koulutusta. Mahdollisten 
koulutuskustannusten tukeminen päätetään tapauskohtaisesti. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.  
 
Päätös: Verna Myllymaa esitti Katariina Roivaisen toiveesta, että Ulvilan nuorisovaltuusto 
tekisi yhteistyötä Porin nuorisovaltuuston kanssa. Asiasta neuvotellaan nuoriso-ohjaaja 
Emma Tiaisen kanssa. 
 
Verna Myllymaa kertoi myös vaikuttajakoulutuksesta, johon Ulvilan nuorisovaltuutetut voivat 
hakea 13.4 asti. Koulutus on suunnattu 2. asteen opiskelijoille. 
 
Keskusteltiin lautakuntien tekemistä päätöksistä, jotka koskevat nuoria. 
 
Roope Rantala esitti, että nuorisovaltuusto tekisi aloitteen, jossa ehdotettaisiin 
sukupuolirajoitteiden poistamista osasta Ulvilan kaupungin kiinteistöjä (Liite 2). 
Nuorisovaltuusto hyväksyi aloitteen ja lähettää sen eteenpäin käsittelyyn. 
 

10. Seuraava kokous 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. 
 
Päätös: Seuraava kokous pidetään 15.4.2020 kaupungintalolla kello 18. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.54. 
 
 
 
______________________                                          ________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja                                                   Pöytäkirjantarkastaja 
 
 



 
 
 
 
Liite 1  
 

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.  
Nuorisovaltuuston asemaa on viety voimakkaasti eteenpäin viime vuosina. Toiminta on 
monipuolistunut ja nuorisovaltuustolle on annettu uusia väyliä vaikuttaa. Nuorisovaltuuston 
toiminta on perustunut vanhoihin täydentämättömiin 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.  
  
Toiminta  
 
Ulvilan nuorisovaltuusto esittää, että Ulvilan kaupunki perustaa työryhmän, johon kuuluu 
nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen nuorisovaltuustosta 
sekä 1-2 kaupunginhallituksen jäsentä. Työryhmään kuuluisi myös sivistys- ja 
hyvinvointijohtaja sekä nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisotyöntekijä. Lisäksi Ulvilan kaupunki 
nimeää työryhmälle puheenjohtajan, joka vastaa työryhmän työskentelystä sekä 
kehittämisohjelman eteenpäin viemisestä.  
Työryhmä kokoontuu ja pohtii kehittämisohjelmassa mainittuja asioita.  
Työryhmä lähettää valmistelemansa uudet toimintasäännöt sekä toimintaohjesäännön 
nuorisovaltuustolle, jonka jälkeen esitys menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  
  
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. 

  
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.  
 
 
Liite 2 
 
Esitys nuorisovaltuustolle 
Roope Rantala 

10.3.2020 

 
Nuorisovaltuuston aloite sukupuolirajoitusten poistamisesta osasta 
Ulvilan kaupungin kiinteistöjen WC-tiloista 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulokset ovat huolestuttavat erityisesti sukupuoli- 
ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten kohdalla. Nuorisovaltuusto on 
huolissaan kyseisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilanteesta. Nuorisovaltuusto 
haluaa löytää ratkaisuja kyseisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämän 
helpottamiseksi.  

Nuorisovaltuusto esittää, että Ulvilan kaupunki poistaa sukupuolirajoituksia 
kiinteistöjensä vessoista.  

Nuorisovaltuusto toivoo, että kaikille soveltuvia unisex-vessoja löytyisi kaupungin 
kiinteistöistä. Käytäntö tarjota WC-tiloja vain naisille ja miehille on syrjivä niille, jotka 
eivät sukupuolitu yksiselitteisesti naisiksi tai miehiksi.  



Nuorisovaltuusto haluaa kuitenkin säilyttää myös nykyisiä naisille sekä miehille 
tarkoitettuja WC-tiloja uusien unisex vessojen ohella. Joitakin ihmisiä varmasti 
ahdistaa yhteiset WC- tilat ja siksi nuorisovaltuusto haluaa säilyttää myös niitä.  

Koulujen kohdalla nuorisovaltuusto toivoo, että oppilaskuntia osallistetaan 
muutostyössä. Oppilaskunnat voisivat olla mukana esimerkiksi päättämässä siitä, 
mistä WC- tiloista rajoitukset haluttaisiin poistaa.  

 
 
 
 
 


