
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
 
Aika: 7.10.2020 klo 18 
Paikka: Ulvilan kaupungintalo 
Koollekutsutut:  

Maija Berg  
Tiina-Leena Berg 
Topias Berg 
Erika Ilves  
Tuulikki Kuuskeri 
Onni Lehto 
Verna Myllymaa, puheenjohtaja 
Julius Mäkinen 
Miko Nurmi 
Miia Nolvi 
Roope Rantala, sihteeri  

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:  
Markku Nevala 
Emma Tiainen 
Mari Kotolahti 
Mikko Löfbacka 

 
Kokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
Päätös: Kokous avattiin kello 18.03. 
 

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

3. Nimenhuuto 
 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. 
Päätös:  Todettiin läsnäolijat yllä olevan osallistujalistan mukaan.  
 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat. 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuulikki Kuuskeri ja Topias Berg. 
 

5. Kaupunginjohtajan tervehdys 
Päätösehdotus: Kuullaan kaupunginjohtajan tervehdys.  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 



 
6. Nuorisovaltuuston säännöt 

Päätösehdotus: Hyväksytään säännöt. (Liite 1)  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Säännöt lähetetään sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi.  
 

7. Yhteistyö kirjaston kanssa 
 

Päätösehdotus: Keskustellaan, mitä voisimme nuorille yhdessä kirjaston kanssa. Päätetään 
ne henkilöt, jotka osallistuvat palaveriin maanantaina 12.10.2020 klo 15.  
Päätös: Palaveriin osallistuu Verna Myllymaa, Tuulikki Kuuskeri, Topias Berg sekä Mari 
Kotolahti.  
 

8. Nuorisovaltuuston jäsenen Filippa Myllymaan eroaminen 
 
Päätösehdotus: Myönnetään ero nuorisovaltuuston jäsenelle Filippa Myllymaalle. Syynä 
eroamiseen on muuttaminen toiselle paikkakunnalle. 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 

9. Nuorisovaltuuston kouluttautuminen, ryhmäytyminen 
 
Päätösehdotus: Keskustellaan mahdollisesta kouluttautumisesta ja ryhmäytymispäivästä.  
Päätös: Perustetaan työryhmä, joka järjestää kouluttautumis/ryhmäytymisillan. Työryhmään 
valitaan Verna Myllymaa, Roope Rantala, Onni Lehto, Julius Mäkinen, Mari Kotolahti ja 
Emma Tiainen.  
 

10. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Käsitellään muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.  
Päätös: Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:  
1. Kuullaan vapaa-aikapäällikön ajankohtaiset ilmoitusluontoiset asiat. Mari Kotolahti siirtyy 
nuvan ohjaajaksi Markku Nevalan tilalle.  
2. Nuorisovaltuustolle on annettu tehtäväksi ideoida musiikkitapahtuma tms. Tapahtuman 
kohderyhmänä on kouluikäiset lapset ja nuoret. Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto, sihteeri, 
Julius Mäkinen sekä Tuulikki Kuuskeri vastaavat tapahtuman ideoinnista.  
3. Puheenjohtaja esitteli Nuva ry.n tulevia tapahtumia.  
 

11. Seuraavat kokoukset  
 
Päätösehdotus: Päätetään uudet kokouspäivät.  
Päätös: Seuraava kokous pidetään Cafe Hellmannissa 10.12.2020 varalla 9.12.2020. 
Kokous aloitetaan kello 18. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
Päätös: Kokous päätettiin kello 18.49. 
 
 



 
Liite 1  

Ulvilan Nuorisovaltuuston säännöt 2020 
  

1 § NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS 

Ulvilan Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton nuorten keskustelu- ja vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tarkoitus 
on edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua Ulvilan kaupungin päätöksentekoon ja 
toimintaan.  Ulvilan Nuorisovaltuusto haluaa tuoda esiin ajatuksiaan lisäämällä 
yhteistyötä päättäjien kanssa sekä aktivoida kaikkia nuoria mukaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Nuorisovaltuusto ajaa nuorten etua ja pyrkii parantamaan nuorten asemaa ja oloja 
Ulvilassa Nuorisovaltuuston haluaa omalla toiminnallaan edistää nuorten 
hyvinvointia ja terveyttä sekä opiskelumahdollisuuksia.  Nuorisovaltuuston 
järjestämät tapahtumat ja toiminnat ovat päihteettömiä. 

 

2 § TOIMIKAUSI 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. 

 

3 § JÄSENET 

Nuorisovaltuuston jäsenet eli nuorisovaltuutetut ovat 13–20-vuotiaita ulvilalaisia 
opiskelijoita. Kaupunginvaltuutettu tai lautakunnan jäsen ei voi toimia 
nuorisovaltuutettuna. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat puhe-ja äänioikeutettuja 
Nuorisovaltuuston kokouksissa. 

Nuorisovaltuuston tulee pitää sen jäsenistä ajantasaista jäsenluetteloa. 
Nuorisovaltuuston enimmäisjäsenmäärä on 15 henkilöä. 

Nuorisovaltuustolla on oikeus erottaa nuorisovaltuutettu, jos tämä on toiminut 
sääntöjen tai valtuuston sopiman tavan vastaisesti, syyllistynyt väärinkäytöksiin 
Nuorisovaltuustossa tai sen ulkopuolella.  Nuorisovaltuutetun erottamisen kannalla 
on oltava neljä viidesosaa (4/5) kokouksen äänioikeutetuista, ja kokouskutsussa on 
mainittava nuorisovaltuutetun erottamisesta. Nuorisovaltuutetulla on oikeus tulla 
kuulluksi ennen erottamista koskevaa äänestystä.  



Mikäli nuorisovaltuutettu ei voi osallistua kokoukseen, tulee poissaolosta ilmoittaa 
puheenjohtajistolle ennen kokousta. Nuorisovaltuusto voi myöntää luvan 
määräaikaiseen poissaoloon, jos siihen on pätevä syy, kuten armeija tai 
vaihto-oppilasvuosi. 

Jos nuorisovaltuutettu eroaa kesken kauden, hänen tulee toimittaa valtuustolle 
kirjallinen eroanomus, joka käsitellään kokouksessa.  

Nuorisovaltuutettu saa poikkeuksetta todistuksen Nuorisovaltuustossa 
toimimisestaan.  

  

4 § VASTUUHENKILÖT 

Nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näiden lisäksi Nuorisovaltuusto valitsee 
myös sihteerin, varasihteerin, some-vastaavan sekä  muut tarvittavat vastuuhenkilöt. 
Lisäksi Nuorisovaltuusto valitsee edustajat ja varaedustajat Ulvilan kaupungin 
lautakuntiin, Porin perusturvalautakuntaan, Satakunnan nuorisovaltuustoon, 
kaupunginvaltuustoon sekä muihin toimielimiin vuodeksi kerrallaan. 
Nuorisovaltuuston ja nuorisovaltuuston edustajien valinnat virallisiin toimielimiin 
vahvistaa kaupunginhallitus esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus nimeää myös 
15 valtuutettua, jotka toimivat nuorisovaltuutettujen kummeina. Kummit ja valtuutetut 
tapaavat vähintään kaksi kertaa vuodessa.  

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään viimeistään joulukuun loppuun 
mennessä. Järjestäytymiskokouksessa valitaan alkavalle toimikaudelle 
vastuuhenkilöt 

  

5 § LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN SÄÄNNÖT 

Lautakuntaedustajat ovat työskentelystään vastuussa niin Nuorisovaltuustolle kuin 
lautakunnallekin. Lautakuntatapaamisiin osallistuminen on edustajalle välttämätöntä. 
Estymisestä tulee ilmoittaa ajoissa lautakunnan puheenjohtajalle, varaedustajalle ja 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle. Kokouksessa paikalla olleen edustajan tulee 
toimittaa Nuorisovaltuustolle joko suullinen tai kirjallinen selvitys 
lautakuntatapaamisesta seuraavaan Nuorisovaltuuston kokoukseen mennessä. 
Lautakuntatyöskentelystä annetaan jäsenille ja varajäsenille koulutus ennen 
varsinaisen lautakuntatyöskentelyn aloittamista. 

  

9 § NUORISOVALTUUSTON NIMENKIRJOITTAMISOIKEUDET 



Nuorisovaltuuston viralliset nimenkirjoittajat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri voivat kaksi yhdessä kirjoittaa Ulvilan Nuorisovaltuuston nimen sopimuksiin 
ja virallisiin muihin asiakirjoihin. 

 

10 § NUORISOVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 

Puheenjohtaja ja sihteeri kutsuvat koolle Nuorisovaltuuston kokouksen. 

Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme (3) päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuutettujen ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. 

 

11 § NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSET 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsut on lähetetty ennen määräaikaa ja 
kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta 
nuorisovaltuutettua.  

Nuorisovaltuuston kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan 
tarkistettuna nuorisovaltuutetuille sekä vapaa-aikapäällikölle seitsemän (7) päivän 
kuluessa kokouksesta.  

Nuorisovaltuuston kokouksessa jokaisella nuorisovaltuutetulla on yksi (1) ääni. 
Nuorisovaltuutettu voidaan jäävätä yksittäisen asian tai asiakohdan käsittelyn ajaksi 
Hallintolain edellyttämällä tavalla. Nuorisovaltuusto voi halutessaan myöntää puhe- 
ja läsnäolo-oikeuden sitä pyytävälle henkilölle. 

Nuorisovaltuuston päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa annetuista 
äänistä on kannattanut eniten. Tavallisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan 
kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tästä menettelytavoiltaan eriävänä 
toimii henkilövaali, jossa tasatuloksen ratkaisee arpa. 

Nuorisovaltuuston kokouksen puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaupunginjohtajalla, 
kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, sivistys- ja 
hyvinvointijohtajalla, vapaa-aikapäälliköllä sekä kaupunginhallituksen asettamalla 
kaupungin nuorisovaltuuston ohjaajalla. 

Mikäli nuorisovaltuutettu tai muu henkilö tahtoo saada jonkin asian 
Nuorisovaltuuston kokouksen esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston jäsenelle vähintään neljä (7) arkipäivää ennen 
kokousta.  



Nuorisovaltuuston kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Pyyntö 
osallistua etänä tulee toimittaa kokouksen puheenjohtajalle. Käsiäänestyksessä 
etäosallistujan ääni voidaan ottaa huomioon äänimerkin avulla. Suljettuun 
lippuäänestykseen ei voi ottaa osaa etänä. 

 

12 § KÄYTTÄYTYMINEN 

Nuorisovaltuutettu edustaa Nuorisovaltuustoa myös toiminnan ulkopuolella. 
Nuorisovaltuutetuilta edellytetään hyvää käytöstä niin kokouksissa kuin niiden 
ulkopuolella.  Jokaisen nuorisovaltuutetun tulee omalla toiminnallaan edistää 
Nuorisovaltuuston ryhmähenkeä. 

 

13§ NUORISOVALTUUSTON VAALIT 

Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on nuorisoneuvosto tai -valtuusto, 
joka edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa. Ulvilan Nuorisovaltuusto on linkki 
nuorten ja kuntapäättäjien välillä. Nuorisovaltuusto huolehtii, että nuorten ääni kuuluu 
kaupungin päätöksenteossa. 

Ulvilan Nuorisovaltuusto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vaaleista määrätään 
erikseen hyväksyttävässä vaaliohjeessa. 

  

14 § JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

1. Toimintakertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta 

2. Toimintasuunnitelman valmistelun aloittaminen seuraavaan kokoukseen 

3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin, some-vastaavan 
valinnat 

 

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Päätös Nuorisovaltuuston sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Nuorisovaltuuston 
kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja 
sen syntyminen edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään neljä viidesosaa 
(4/5) kokouksen äänistä. Sivistyslautakunta hyväksyy säännöt. 



 


