
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 14.1.2021 klo 17.30
Paikka: Ulvilan kaupungintalo, kaupunginvaltuuston sali
Paikallaolijat:

Maija Berg
Tiina-Leena Berg
Topias Berg, kokouksessa sihteerinä
Erika Ilves
Tapio Kivisaari
Tuulikki Kuuskeri
Jenna Laine
Onni Lehto
Verna Myllymaa, puheenjohtaja
Julius Mäkinen
Miko Nurmi
Miia Nolvi

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:
Emma Tiainen
Mari Kotolahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Kokous avattiin klo 17.40.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Nimenhuuto

Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto.
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Nuorisovaltuuston sihteerin
poissaollessa sihteerin virkaa suorittaa Topias Berg.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat.
Päätös: Tuulikki Kuuskeri ja Tiina-Leena Berg valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ulvilan kaupungin nettisivujen päivittäminen nuorisovaltuusto osiosta sekä
sosiaalisen median päivittäminen



Päätösehdotus: Käydään läpi nettisivujen tilannetta. Sovitaan myös sosiaalisen median
päivittämisestä.
Päätös: Mari esitteli, mitä oli saanut selville nettisivujen päivittämisestä. Mari ja Emma
tulevat hoitamaan nettisivujen päivittämistä.
Sivuille tulisi puheenjohtajiston yhteystiedot, pöytäkirjat, toimintaa ohjaavat asiakirjat ja
nuorisovaltuutettujen nimet.

Somevastaavat alkavat sopivat sosiaalisen median päivittämisestä ja julkaisuista.

6. Vuosikellon visuaalisempi osa

Päätösehdotus: Hyväksytään vuosikellon visuaalinen kaavio. (Liite 1)
Päätös: Hyväksytään visuaalinen kaavio vuosikellosta ja liitetään sen viime kokouksessa
hyväksyttyyn vuosikelloon.

7. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintakertomus ja merkitään se tiedoksi. Toimintakertomus
esitellään kokouksessa.
Päätös: (Liite 2) Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.

8. Uuden sihteerin valinta ja eron myöntäminen sihteerin tehtävästä

Päätösehdotus: Valitaan uusi sihteeri, koska Valtteri Lahti eroaa sihteerin tehtävästä.
Myönnetään Valtterille ero sihteerin tehtävästä.
Päätös: Käsitellään ensimmäisenä varsinaisena pykälänä seuraavassa kokouksessa.

9. Tapahtuman järjestäminen

Päätösehdotus: Pohditaan tapahtuman, esimerkiksi vaalipaneelin, järjestämistä.
Päätös: Lähdetään järjestämään kuntavaalipaneelia mahdollisesti Teams -alustalla. Tapio
ottaa yhteyttä puolueiden vaalipäällikköihin. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

10. Liikuntaolosuhteiden kehittäminen

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää 2-3 kehittämiskohdetta tai toimenpidettä, jotka
liittyvät Ulvilan liikunta olosuhteisiin.
Päätös: Nuorisovaltuusto toivoo Ulvilaan parempia frisbeegolf harrastusmahdollisuuksia.
Lisäksi toivomme tekojäärataa ja skeittaus/parkour aluetta.

11. Kouluttautuminen

Päätösehdotus: Jokaisen oletetaan olevan 23.1. paikalla. Käydään läpi päivän aikataulu.
Päätös: Koulutus tapahtuu Ulvilan Kaskelotin nuokkarilla klo 10-13. Paikalle saavuttava klo
9.45. Voi osallistua myös Teamsin välityksellä tilanteen vaatiessa.

12. “Vuoden nuorisoteko”-palkinto



Päätösehdotus: Esitellään tarkemmin kokouksessa. Päätetään siitä, jaetaanko tällainen
palkinto.
Päätös: Jaetaan vuoden loppupuolella palkinto jollekin henkilölle tai yhdistykselle yms, joka
on tehnyt vuoden aikana jotain merkittävää nuorten hyväksi.
Ilmoitetaan asiasta sosiaalisessa mediassa ajoissa.

13. Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.
Päätös: Ei muuta esille tullutta.

14. Seuraava kokous

Päätösehdotus: Seuraava kokous pidetään 11.3.2021 klo 17.30.
Päätös: Seuraava kokous pidetään 11.3.2021 klo 17.30.

15. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Kokous päätettiin klo 18.47.

Liite 1

Ulvilan nuorisovaltuuston vuosikello

AJANJAKSO TAVOITTEET AJANJAKSOLLE

1.1.-30.3. Toimintakertomuksen laatiminen
viimeistään tammikuun loppuun
mennessä

Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen sekä
järjestäytyminen

Uusi nuorisovaltuusto laatii
toimintasuunnitelman

1.4..-30.6. Vieraillaan Ulvilan kouluissa
huhti-toukokuussa, tavataan
oppilaskunnan hallitukset

Järjestetään jokin tapahtuma

1.7.-30.9. Kouluvierailu nuorisovaltuustovaalien
takia



Kummivaltuutettujen tapaaminen
elo-syyskuussa

1.10.-31.12. Syys-lokakuussa ehdokasasettelu
uusiin vaaleihin

Lokakuusta lähtien vaalityötä vaaleihin
saakka

Nuorisovaltuustovaalit viimeistään
marraskuun loppuun mennessä

Toimintasuunnitelman laatiminen
seuraavalle vuodelle (jos
nuorisovaltuustolla on vielä toinen vuosi
toimikautta jäljellä)

Liite 2

ULVILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020

Ulvilan nuorisovaltuusto laati toimintasuunnitelman vuodelle 2020, mutta sitä oli melko
vaikea toteuttaa poikkeustilanteen vallitessa maailmalla. Suunnitelmana oli muun muassa
vierailla jokaisessa Ulvilan koulussa sekä järjestää tapahtuma nuorille. Tapahtumaa nuorille
on suunniteltu vuoden aikana, mutta se tullaan järjestämään koronatilanteen salliessa
vuonna 2021. Vuoden aikana on kehitetty toimintaa hallinnollisesti parempaan suuntaan.

Vuoden alussa nuorisovaltuusto oli päättänyt kouluttautua, mutta se jouduttiin perumaan
koronatilanteen vuoksi. Tämä suunniteltiin pidettävän uudelleen syksyllä, mutta tämäkin
peruttiin. Uusi ryhmäytyminen/koulutus on sovittu vuoden 2021 alkuun.

Nuorisovaltuusto teki keväällä 2020 aloitteen sukupuolineutraaleista wc-tiloista, joita
kaupungin puolesta sivistysjohtaja vei eteenpäin. Aloite menikin onnistuneesti läpi ja
kouluihin (lukio ja yhteiskoulu) on tulossa sukupuolineutraalit wc-tilat.

Nuorisovaltuusto onnistui päivittämään nuorisovaltuuston toimintasäännöt, kun
sivistyslautakunta hyväksyi ne kokouksessaan. Muita työn alla olleita hallinnollisia asioita
ovat olleet nuorisovaltuuston vuosikello, vaaliohje nuorisovaltuuston vaaleihin sekä
kaupungin nettisivujen päivittäminen nuorisovaltuuston osalta.



Olemme aktiivisesti osallistuneet vuoden aikana muiden toimielimien, lautakuntien ja
kaupunginvaltuuston, kokouksiin. Olemme olleet myös mukana Satanuvan toiminnassa.
Yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi kirjaston kanssa, sillä nuorisovaltuusto suunnitteli
kirjaston kanssa kirjakahvilaa, jonka piti alkaa tammikuussa 2021. Idea laitettiin kuitenkin
jäihin koronatilanteen vuoksi. Toivotaan, että se onnistuu myöhemmin, koska kahvila herätti
ulvilalaisissa nuorissa kiinnostusta.

Ehkä merkittävin asia, mitä vuoden aikana nuorisovaltuustotoiminnassa on tapahtunut, on
se, että Ulvilan kaupungille myönnettiin Nuva ry:n liittokokouksessa 21.11.2020
Nuorisovaltuustomyönteinen kunta-sertifikaatti. Tämä oli hieno päätös vuodelle ja siitä
saamme olla kiitollisia. Joulukuussa vierailimme kaupunginvaltuuston kokouksessa
onnittelemassa kaupunkiamme sertifikaatista sekä kiitimme kaupunginjohtoa hyvästä
yhteistyöstä pitämällä pienen kiitospuheen.

Vuosi oli erilainen kuin mitä odotimme ja se sisälsi paljon haasteita nuorisovaltuuston
toiminnassa. Uskomme, että vuosi 2021 tulee olemaan meille parempi toimintavuosi ja
pääsemme järjestämään jonkinlaisen yhteisöllisen tapahtuman nuorille, koska sellaisen me
nuoret tarvitsemme raskaan vuoden jälkeen.


