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1. Kokouksen avaus 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaan lisätään kohta 11. 
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot. 
 

3. Nimenhuuto 
 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. 
 
Päätös: Nimenhuuto suoritettiin. 
 
 



 
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat. 
 
Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roope Rantala sekä Topias Berg. 
 

5. Stipendien jakaminen 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto jakaa stipendejä neljä kappaletta. Stipendit jaetaan 
ala-asteen ja yläasteen päättäville sekä toisen asteen päättäville opiskelijoille eli jokaisessa 
koulussa jaetaan yksi stipendi. Nuorisovaltuusto päättää stipendien summan sekä kriteerit, 
joilla stipendin myönnetään. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto jakaa kolme stipendiä. Stipendit jaetaan lukion, Sataedun ja 
yhteiskoulun päättäville oppilaille/opiskelijoille. Yhden stipendin suuruus on 50€. Stipendi 
jaetaan oppilaalle/opiskelijalle, joka on toiminut aktiivisesti sekä esimerkillisesti koulun 
yhteisöllisyyden edistäjänä.  
 
 

6. Tulevat tapahtumat 
 
Päätösehdotus: Varapuheenjohtaja kertoo Nuva ry:n tulevista tapahtumista. SataNuvan 
jäsenet esittelevät heidän tapahtumiaan.  
 
Päätös: Topias Berg kertoi Nuva ry:n toiminnasta. SataNuvan tuleva tapahtuma 
nuorisofoorumi esiteltiin. 
 

7. Nuorisovaltuuston toimintasääntö 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja on ollut yhteydessä kaupunginjohtajaan, sivistysjohtajaan 
sekä vapaa-aikapäällikköön. Käydään läpi sääntöjen tilanne. Liitteestä 1 löydät säännöt, 
jotka nuorisovaltuusto hyväksyi viime kaudella mutta ne eivät menneet läpi ylemmissä 
toimielimissä. 
 
Päätös: Sääntöjen tilanne käytiin läpi. 
 

8. Kummivaltuutettujen tapaaminen 
Päätösehdotus: Maailmassa vallitsevan tilanteen takia kummivaltuutettujen tapaaminen 
jouduttiin perumaan. Käydään läpi tilannetta. 
 
Päätös: Kummivaltuutettujen tapaaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan. 
 
 
 
 
 
 



9. Ryhmäytyminen 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja ehdottaa, että nuorisovaltuusto pitää Kylmälahdessa 
leiriviikonlopun kun se on mahdollista. Huhtikuun alussa nuorisovaltuuston piti toteuttaa 
ryhmäytymispäivä, mutta se jouduttiin perumaan. 
 
Päätös: Koronatilanteesta johtuen ryhmäytymistä käsitellään, kun koronavirustilanne on 
helpottunut. 
 
 

10. Nuorisovaltuuston tekemä aloite ja kehittämisohjelma 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto jätti viime kokouksessa aloitteen unisex-vessoista sekä 
päätti kehittämisohjelmasta. Katsotaan niiden tilannetta.  
 
Päätös: Käytiin läpi nuorisovaltuusto tekemien aloitteiden tilanne. 
 

11. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista 
sekä tarvittaessa ottaa kantaa erilaisiin erityistoimenpiteisiin. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista. 
Nuorisovaltuusto toivoo, että erityisesti koulunsa päättävien oppilaiden sekä opiskelijoiden 
ainutlaatuinen juhlahetki yhdessä luokkatovereiden kanssa turvataan. Nuorisovaltuusto 
toivoo, että Ulvilan kaupungissa noudatetaan Kuntaliiton suositusta ylioppilasjuhlien 
järjestämisestä.  
 
 

12. Muut esille tulevat asiat 
Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat. Ja merkitään ne tiedoksi 
 
Päätös: Verna Myllymaa, että häntä oli lähestynyt  Nuva ry:n Lounais-Suomen 
piirihallituksen Satakunnan edunvalvoja. Hän tulee mahdollisesti seuraavaan kokoukseen. 
Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston seuraavan kerran koolle, kun näkee asian 
tarpeelliseksi. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liite 1  
 
ULVILAN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 
 
1 § 
Nuorisovaltuuston tarkoitus 
 
Nuorisovaltuusto toimii nuorten virallisena toimielimenä Ulvilan kaupungissa. Se on 
poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Nuorisovaltuuston tarkoitus 
on edistää nuorten ja päättäjien yhteistyötä ja aktivoida nuoria mukaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Se ajaa nuorten etua ja pyrkii parantamaan nuorten 
asemaa ja oloja Ulvilassa. Nuorisovaltuusto toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. 
 
2 § 
Nuorisovaltuuston tehtävänä on 
 
1. vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa sekä tehdä 
esityksiä ja aloitteita nuorten elämän ja heidän elinolojensa parantamiseksi; 
2. järjestää nuorille tarkoitettuja yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia; 
3. jakaa määrärahojensa puitteissa nuorten toimintaa tukevia avustuksia; 
4. antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa; 
5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista; 
6. kehittää ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja; 
7. päättää toimintakertomuksesta ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta sekä 
antaa ne tiedoksi sivistyslautakunnalle. 
 
3 §  
Nuorisovaltuuston kokoonpano, valinta ja toimikausi 
 
3.1 Kokoonpano 
Nuorisovaltuusto valitaan kouluvaaleilla Ulvilan yhteiskoulun, Ulvilan lukion ja 
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän Ulvilan ammattiopiston opiskelijoista 
sekä muualla opiskelevista ulvilalaisista 13- 18v. nuorista. Nuorisovaltuustossa on 15 
jäsentä ja 9 varaedustajaa. 
 
3.2 Ehdokkaiden valinta 
Nuorisovaltuuston edustajat valitaan joka toinen vuosi marraskuussa pidettävillä 
vaaleilla. Valituksi tulee kustakin oppilaitoksesta 5 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja 
varajäseniksi kustakin oppilaitoksesta 3 seuraavaksi eniten ääniä saanutta 
ehdokasta. 
 
Ehdokkaaksi voivat asettua ne Ulvilan yhteiskoulun, Ulvilan lukion ja 
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän Ulvilan ammattiopiston opiskelijat, 
joiden virallinen kotipaikka on Ulvila ja ovat vaalivuonna 13-18–vuotiaita. Myös 



muualla opiskelevat ulvilalaiset 13 – 18v. nuoret voivat asettua ehdokkaiksi. Ulvilan 
ulkopuolella opiskelevat ehdokkaat lisätään niille Ulvilan koulujen ehdokaslistoille, 
jotka tarjoavat samaa opetusta Ulvilassa.Äänioikeutettuja ovat myös kaikki vaalivuonna 
Ulvilassa opiskelevat 13 – 18-vuotiaat nuoret. 
 
Vaaliviranomaisena toimivat ao.koulujen nimeämät vaalitoimikunnat, joiden tehtävänä on 

1) ehdokaslistan laatiminen 
2) vaalipäivän äänestyksen järjestäminen 
3) annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta ja tulosten toimittaminen 
sivistyslautakunnalle vahvistettavaksi. 
4) Ulvilan ulkopuolella opiskeleville ulvilalaisille 13 – 18v nuorille on järjestettävä 
äänestysmahdollisuus vaalipäivänä. 

 
3.3 Toimikausi 
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi on alkaa 1. päivä 
tammikuuta ja päättyy 31. päivä joulukuuta. 
 
4 § 
Nuorisovaltuuston kokoukset 
 
Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle 
järjestäytymiskokoukseen nuoriso-ohjaaja. Ensimmäisessä kokouksessa nuorisovaltuusto 
valitsee keskuudestaan tulevaksi toimikaudeksi puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään neljä kertaa 
kalenterivuoden aikana. 
 
Nuorisovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa 
varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään viisi 
jäsentä sitä vaatii. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet 
jäsenistä. 
 
Kokouskutsut on oltava jäsenillä vähintään viikkoa ennen kokousta. 
Kutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan. 
Kokouskutsussa on ilmettävä paikka, aika sekä käsiteltävät asiat. 
 
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouksista kaupunginhallituksen päätöksen 
mukainen kokouspalkkio. 
 
5 § 
Nuorisovaltuuston työvaliokunta 
 
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat 
nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä nuorisovaltuuston sihteeri. 
Työvaliokunnan tehtävänä on huolehtia nuorisovaltuustoon tulevien asioiden 
valmistelusta ja nuorisovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Se valmistelee 
vuosittain toimintasuunnitelman ja antaa toimintakertomuksen nuorisovaltuuston 



päätettäväksi. 
 
6 § 
Nuorisovaltuuston talous 
Ulvilan kaupungin nuorisotoimi varaa vuosittain talousarvioonsa määrärahan 
nuorisovaltuuston toimintaa varten. Määrärahan käytöstä päättää nuorisovaltuusto. 
 
7 § 
Nuorisovaltuuston sääntöjen muuttaminen 
 
Sivistyslautakunta päättää nuorisovaltuuston säännöistä. Sivistyslautakunta voi 
muuttaa nuorisovaltuuston sääntöjä nuorisovaltuuston esityksestä. Lisäksi 
Sivistyslautakunta voi perustellusta syystä itsenäisesti tehdä sääntömuutoksia. 
 
 
 


