
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika: 10.12.2020 klo 17 
Paikka: Ulvilan kaupungintalo, kaupunginvaltuuston sali  
Koollekutsutut:  

Maija Berg  
Tiina-Leena Berg 
Topias Berg 
Erika Ilves  
Tuulikki Kuuskeri 
Jenna Laine 
Verna Myllymaa, puheenjohtaja 
Miia Nolvi 
Roope Rantala  

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut: 
Emma Tiainen 
Mari Kotolahti 
Leena Jokinen-Anttila 
Markku Nevala 

 
Kokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
Päätös: Kokous avattiin 17.04. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Nimenhuuto 
 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. 
Päätös: Päätetään nimilistan mukaan. Nuorisovaltuuston sihteerin poissaollessa sihteerin 
virkaa toimittaa tässä kokouksessa Roope Rantala.  
 
Leena Jokinen-Anttila poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.  
 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina-Leena Berg ja Tuulikki Kuuskeri. 
 
 
 
 



 
5. Jenna Laineen hyväksyminen nuorisovaltuuston jäseneksi 

 
Päätösehdotus: Hyväksytään Jenna Laine nuorisovaltuuston jäseneksi.  
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.  
 

6. Ulvilan kaupungin nettisivujen päivittäminen nuorisovaltuusto osiosta 
 
Päätösehdotus: Päätetään nettisivujen päivittämisestä. Asia esitellään kokouksessa 
tarkemmin. 
Päätös: Nuorisovaltuustolle esiteltiin ehdotus nettisivujen päivittämisestä. Mari Kotolahti 
selvittää voidaanko suunnitelmat toteuttaa sellaisenaan. Nuorisovaltuutetut päättävät 
haluavatko yhteystietonsa nettisivuille näkyviin. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa 
kokouksessa.  
 

7. Vuosikello 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään vuosikello. (Liite 1) 
Päätös: Nuorisovaltuusto teki muutoksia vuosikelloon ja hyväksyi sen. Puheenjohtajisto 
valmistelee visuaalisen vuosikellon.  
 

8. Ohje nuorisovaltuuston vaalien järjestämisestä 
 

Päätösehdotus: Hyväksytään ohje nuorisovaltuuston vaalien järjestämisestä. (Liite 2)  
Päätös: Nuorisovaltuusto teki muutoksia vaaliohjeeseen ja hyväksyi sen. Vaaliohje 
lähetetään sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi.  
 

9. Nuvaohjaajan terveiset 
 
Päätösehdotus: Kuullaan Mari Kotolahden terveiset.  
Päätös: Merkitään Mari Kotolahden terveiset tiedoksi.  
 

10. Uuden kouluttautumispäivän valinta 
 

Päätösehdotus: Valitaan uusi ajankohta kouluttautumispäivälle. Kaikkien toivotaan 
osallistuvan. Paikalle tulee Nuva ry:n kouluttaja. Ehdotuksena 16.1.2021 tai 23.1.2021. 
Päätös: Koulutus pidetään 23.1.2021. Verna Myllymaa vastaa koulutuspäivän 
järjestämisestä.  
 

11. Uudet edustajat Satanuvaan, lautakuntiin ja valtuustoon vuodelle 2021 
  
11.1. Valitaan varsinainen edustaja ja varaedustaja sivistyslautakuntaan 

 
Päätösehdotus: Valitaan uudet edustajat vuodelle 2021 sivistyslautakuntaan.  
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajaksi valitaan Verna Myllymaa. Varaedustajaksi valitaan 
Tuulikki Kuuskeri. 
 

11.2. Valitaan varsinainen edustaja ja varaedustaja perusturvalautakuntaan 



 
Päätösehdotus: Valitaan uudet edustajat vuodelle 2021 perusturvalautakuntaan.  
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajaksi valitaan Roope Rantala. Varaedustajaksi valitaan 
Maija Berg. 
 

11.3. Valitaan varsinainen edustaja ja varaedustaja ympäristölautakuntaan 
 

Päätösehdotus: Valitaan uudet edustajat vuodelle 2021 ympäristölautakuntaan.  
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajaksi valitaan Topias Berg. Varaedustajaksi valitaan 
Tiina-Leena Berg. 
 

11.4. Valitaan varsinainen edustaja ja varaedustaja tekniseen lautakuntaan 
 

Päätösehdotus: Valitaan uudet edustajat vuodelle 2021 tekniseen lautakuntaan.  
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajaksi valitaan Mia Nolvi. Varaedustajaksi valitaan Erika 
Ilves. 
 

11.5. Valitaan varsinainen edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston 
kokouksiin  
 

Päätösehdotus: Valitaan uudet edustajat vuodelle 2021 kaupunginvaltuuston kokouksiin.  
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajaksi valitaan Roope Rantala. Varaedustajaksi valitaan 
Jenna Laine. 
 

11.6. Valitaan varsinainen edustaja ja varaedustaja Satanuvaan 
 
Päätösehdotus: Valitaan uudet edustajat vuodelle 2021 maakunnalliseen 
nuorisovaltuustoon. 
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajiksi valitaan Tuulikki Kuuskeri, Verna Myllymaa, Topias 
Berg ja Tiina-Leena Berg. Varaedustajiksi valitaan Jenna Laine ja Mia Nolvi. 
 

12. Kokouspäivät keväälle 2021 
 
Päätösehdotus: Valitaan alustavat kokouspäivät keväälle 2021. 
Päätös: Nuorisovaltuusto kokoustaa 14.1.2021, 11.3.2021, ja 6.5.2021 Kaikki kokoukset 
alkavat 17.30. 
  

13. Kummivaltuutettujen kiittäminen 
 
Päätösehdotus: Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.  
Päätös: Verna, Roope ja Topias osallistuvat kaupunginvaltuuston kokoukseen ja kiittävät 
kummivaltuutettuja hyvästä yhteistyöstä. Kolmelle kummivaltuutetulle ostetaan kukkakimput.  
 

14. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi. 
Päätös: Puheenjohtajan ajankohtaiset ilmoitusluontoiset asiat:  



1) Ulvilan nuorisovaltuustolle on myönnetty Nuva ry.n nuorisovaltuustomyönteinen 
kunta -sertifikaatti.  

 
2) Nuorisovaltuuston sihteeri Valtteri Lahti on ilmoittanut luopuvansa nuorisovaltuuston 

sihteerin tehtävästä. Nuorisovaltuusto myöntää Valtteri Lahdelle eron sihteerin 
tehtävästä ensi kokouksessa. Nuorisovaltuusto valitsee väistyneen sihteerin tilalle 
uuden sihteerin ensi kokouksessa. 
 

3) Verna Myllymaa on valittu Suomen Nuorisovaltuustojen liiton Lounais-Suomen piirin 
puheenjohtajaksi vuodelle 2021.  

  
 

15. Kokouksen päättäminen 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
Päätös: Kokous päätettiin ajassa 18.46. 
 
 
 
 
______________________________                         ______________________________ 
Verna Myllymaa                                                           Roope Rantala 
Puheenjohtaja                                                              Sihteeri 
 
 
 
______________________________                         ______________________________ 
Tuulikki Kuuskeri                                                          Tiina-Leena Berg 
Pöytäkirjantarkastaja                                                    Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 1  
Ulvilan nuorisovaltuusto on hyväksynyt tämän asiakirjan kokouksessaan 10.12.2020 
 
 

Ulvilan nuorisovaltuuston vuosikello  
  
  
Yleistä  
Tämän asiakirjan tavoitteena on tukea nuorisovaltuustoa, nuva-ohjaajia ja kaupunkia 
nuorisovaltuuston käytännön asioiden kanssa. Tähän asiakirjaan tehdyt kirjaukset eivät ole 
pakottavia, vaan niiden on tarkoitus toimia ns. ohjenuorana. Asiakirjassa määritellään 
nuorisovaltuuston toimintasäännöt ja nuorisovaltuustossa toimivien henkilöiden 
vastuualueet. Tämän asiakirjan tavoitteena on kirjata ylös toimintatavat, jotta 
nuorisovaltuuston toiminta pysyy vakaana sekä on laadukasta.  
  

Kauden alussa  
  
Järjestäytymiskokous  
 
Nuorisovaltuuston toimintasäännöt:  
14 § JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS   
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:   

● Toimintakertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta   
● Toimintasuunnitelman valmistelun aloittaminen seuraavaan kokoukseen   
● Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin, some-vastaavan 

valinnat  
●  

Koska nuorisovaltuuston puheenjohtajaa ei vielä olla valittu, nuva-ohjaaja vastaa 
nuorisovaltuuston koollekutsumisesta ja johtaa kokousta, kunnes uusi puheenjohtaja on 
valittu.  
  
Nuorisovaltuuston kouluttaminen  
Nuorisovaltuutetuille tulee järjestää koulutustilaisuus, jossa käydään läpi 
nuorisovaltuutettuna toimimista, lautakuntatyöskentelyä sekä yleisesti kaupungin 
päätöksentekojärjestelmää. Koulutuksesta vastaa nuva-ohjaaja, jonka apuna 
kummivaltuutetut voivat toimia.  
  
Valtuusto- ja lautakuntaedustajista päättäminen  
Nuorisovaltuusto valitsee edustajat kaupunginvaltuustoon, perusturva-, sivistys-, 
ympäristölautakuntaan sekä tekniseen lautakuntaan. Jokaiseen edustustehtävään valitaan 
varsinainen edustaja sekä varajäsen. Edustuspaikat jaetaan vuodeksi kerrallaan. Tällä 
menettelyllä pyritään jakamaan vastuuta nuorisovaltuutettujen välillä. Valinnoissa pyritään 
noudattamaan mahdollisimman hyvin sukupuolten välistä tasa-arvoa.  
  
Kummivaltuutettutoiminta  



Nuorisovaltuuston kummivaltuutetuiksi voi ilmoittautua jokainen kaupunginvaltuutettu. Uudet 
kummivaltuutetut valitaan, kun uusi nuorisovaltuusto tai uusi kaupunginvaltuusto valitaan. 
Kummivaltuutetuksi ilmoittautuneet vahvistetaan nuorisovaltuuston kokouksessa.  
Kummivaltuutettujen kanssa pidetään yhteisiä tapaamisia. Kummivaltuutetut ovat lisäksi 
mukana järjestämässä nuorisovaltuustovaaleja sekä kouluttamassa uutta nuorisovaltuustoa.  
  

Vuoden/kauden lopussa  
  
Toimintakertomuksen laatiminen  
Nuorisovaltuusto laatii toimintakertomuksen vuosittain. Toimintakertomuksen laatimisesta 
vastaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä mahdollisesti 
muut nuorisovaltuuston päättämät henkilöt.  
 
  
  
 

  

 Liite 2 

Ulvilan nuorisovaltuusto on hyväksynyt tämän asiakirjan kokouksessaan 10.12.2020  

Ulvilan nuorisovaltuuston vaaliohje  

   
Ote nuorisovaltuuston toimintasäännöistä  
13 §  
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.  
 
 
 
  

Ohjeet vaalien järjestämisestä  
  
Vaalitoimikunta  
Vaalien järjestämisestä vastaa vaalitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii 
vapaa-aikapäällikkö. Vaalitoimikunta koostuu puheenjohtajan lisäksi nuorisovaltuuston 
kummivaltuutetuista. Puheenjohtaja kutsuu vaalitoimikunnan koolle vaalivuoden elokuussa.  
Vaalitoimikunta päättää vaalipäivän sekä ehdokasasettelun aikataulun. Vaalit on toimitettava 
marraskuun loppuun mennessä.  



Vaalitoimikunta voi määrätä vaalit uudelleen toimitettavaksi, mikäli on syytä epäillä 
vaalivilppiä, jolla on vaikutusta vaalitulokseen.  
  
Vaaleista tiedottaminen  
Vaalitoimikunta vastaa virallisesta tiedottamisesta sekä ehdokaslistojen laatimisesta. 
Vaaleista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä Ulvilan kouluissa 
seinäjulistein. Tiedottamiseen voidaan käyttää myös Wilmaa tai muuta koulussa käytettävää 
vastaavaa järjestelmää.  
Vaalitoimikunta suunnittelee yhdessä nuorisovaltuuston kanssa tapahtumia, joiden kautta 
nuoria saadaan rohkaistua mukaan ehdolle.  
  
Vaalikelpoisuus sekä äänioikeus  
Nuorisovaltuustovaaleissa äänioikeutettuja sekä vaalikelpoisia ovat vaalipäivänä 13-18 
-vuotiaat, joiden kotipaikka on Ulvila.  
  
Ehdokasasettelu  
Vaalitoimikunta päättää ehdokasasettelun aikataulun. Ehdolle asettuneista koostetaan 
kuvallinen ehdokaslista. Ehdokasasettelu tulee järjestää syyskuun loppuun mennessä. 
Vaalityötä tehdään lokakuun alusta vaaleihin saakka.  
  
  
Vaalien toimittaminen  
Vaalit toimitetaan vaalitoimikunnan määräämänä päivänä. Äänestyspaikkoja järjestetään 
Ulvilassa toimiviin toisen asteen oppilaitoksiin, yhteiskouluun sekä Kaskelotin nuorisotilaan 
vaalitoimikunnan päätöksen mukaisesti. Muualla opiskeleville tulee järjestää mahdollisuus 
äänestää Kaskelotin nuorisotilassa.  
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla vaalitoimikunnan asettama 18-vuotta täyttänyt valvoja, 
jonka tehtävä on varmistaa, että vaalit toimitetaan sääntöjen mukaan. Vaalitoimitsijoina 
voivat toimia nuoret itse. Vaaleissa ehdolla olevat eivät saa toimia vaalitoimitsijoina.  
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä, mikäli häntä ei tunneta.  
  
Vaalituloksen julkistaminen  
Vaalituloksen perusteella nuorisovaltuustoon valitaan 15 eniten ääniä saanutta ehdokasta. 
Vaalitoimikunnan vahvistama äänitulos tiedotetaan kaupungin nettisivujen kautta sekä muilla 
vaalitoimikunnan päättämillä tavalla.  
  
Rekisteröityjen puolueiden rooli  
Nuorisovaltuuston toimintasäännöt:  
1 §  
Ulvilan nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
nuorten keskustelu- ja vaikuttamistoimielin.  
Puoluerekisteriin merkityt puolueet (puolue) eivät saa ottaa osaa nuorisovaltuustovaaleihin. 
Puolueet eivät esimerkiksi saa nimissään järjestää vaalitapahtumia tai asettaa ehdokkaita. 
Vaaliehdokas ei saa esiintyä puolueen ehdokkaana.  
  

 



 


