
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 14.12.2021 klo 18.00
Paikka: Ulvilan kaupungintalo, valtuustosali
Paikallaolijat: 

Tiina-Leena Berg
Erika Ilves 
Tapio Kivisaari
Jenna Laine
Miia Nolvi
Ronja Hakala

 Miska Hämälä

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

1. Kokouksen avaus
Päätösesitys: Nuvaohjaaja Mari Kotolahti avaa kokouksen.

2. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän puheenvuoro
Nuorisovaltuusto järjestää ison tapahtuman (konsertti, teatteri… yms) keväällä tai syksyllä
koronatilanteen salliessa. Kohderyhmä eskarit - lukion/ammattikoulun päättävät.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

4. Nimenhuuto
Päätösesitys: Suoritetaan nimenhuuto. 
Päätös:

5. Valitaan Ulvilan nuorisovaltuustolle puheenjohtajisto vuosille 2022-2023

5.1 Puheenjohtajan valitseminen
Puheenjohtajan tehtävänä on kutsua nuorisovaltuusto koolle ja johtaa kokouksia.
Puheenjohtaja vastaa nuorisovaltuuston päättämien asioiden toimeenpanosta sekä
asioiden valmistelusta yhdessä varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa.
Puheenjohtaja vastaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen valmistelusta
nuorisovaltuuston päätettäväksi. Puheenjohtaja edustustaa nuorisovaltuustoa eri
tilaisuuksissa ellei toisin päätetä. 

Päätösesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle puheenjohtaja vuosille 2022-2023.
Päätös: Puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023 valitaan Jenna Laine.



5.2 Varapuheenjohtajan valitseminen
Varapuheenjohtaja on mukana nuorisovaltuuston päättämien asioiden
toimeenpanossa sekä asioiden valmistelussa. Varapuheenjohtaja avustaa
puheenjohtajaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen valmistelussa.
Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa ja hoitaa tämän tehtäviä, mikäli
puheenjohtaja on estynyt.  

Päätösesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle varapuheenjohtaja vuosille 2022-2023.
Päätös: Varapuheenjohtajaksi vuosille 2022-2023 valitaan Ronja Hakala.

6. Sihteerin valinta
Sihteerin tehtävänä on pitää kirjaa nuorisovaltuuston kokouksissa. Sihteeri vastaa
hallinnollisista asioista, kuten pöytäkirjojen lähettämisestä eteenpäin. Sihteeri on
mukana asioiden valmistelussa ja päätöksien täytäntöönpanossa sekä osallistuu
toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimiseen. 

Päätösesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle sihteeri vuosille 2022-2023
Päätös:  Sihteeriksi vuosille 2022-2023 valitaan Miia Nolvi

Uusi puheenjohtaja siirtyy johtamaan kokouksta ja sihteeri ottaa kirjaamisvastuun.

7. Valitaan nuorisovaltuuston edustajat ja varaedustajat lautakuntiin
Nuorisovaltuustolla on edustajat kolmessa lautakunnassa: sivistys-, tekninen- ja
ympäristölautakunta. Nuorisovaltuutetulla on vain puhe- ja läsnäolo-oikeus eli hän ei
esimerkiksi voi tehdä esityksiä tai äänestää. Nuorisovaltuutetun tehtävänä on tuoda
nuorten näkökulma asioihin puheenvuorojensa kautta. Nuorisovaltuusto voi
kokouksessaan muodostaa kantoja eri asioihin, joita lautakuntaedustajien on
noudatettava. Muutoin lautakuntaedustajat voivat kommentoida asioita oman
mielensä mukaan. Lautakuntaedustajan tehtävään kuuluu lisäksi tuoda lautakunnan
kuulumisia tiedoksi nuorisovaltuustolle. Mikäli lautakuntaedustaja on estynyt
varaedustaja hoitaa tehtävää. 

7.1 Sivistyslautakunnan edustajan sekä varaedustajan valitseminen
Sivistyslautakunta vastaa määrällisesti riittävien ja laadullisesti korkeatasoisten
varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tuottamisesta. Lautakunnan toimialaan kuuluu
varhaiskasvatus, erityiskasvatus, esiopetus, perusopetus, erityisopetus, aamu- ja
iltapäivätoiminta, lukiokoulutus ja vapaan sivistystyön järjestäminen.

Päätösesitys: Valitaan edustaja ja varaedustaja sivistyslautakuntaan vuodeksi 2022.
Päätös: Valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen.
 

7.2 Teknisen lautakunnan edustajan sekä varaedustajan valitseminen
Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on huolehtia kaupungin toimesta tapahtuvasta
rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä
talonrakennuksen ja kunnallistekniikan osalta, huolehtia kaupungin tiehallinnosta ja
osaltaan liikenneolojen kehittämisestä kaupungissa sekä jäljempänä mainituista
muista tehtävistä. Tekninen lautakunta toimii kaupungin tielautakuntana.

Päätösesitys: Valitaan edustaja ja varaedustaja tekniseen lautakuntaan vuodeksi 2022.



Päätös: Valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen.

7.3 Ympäristölautakunnan edustajan sekä varaedustajan valitseminen
Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena
rakennusvalvontaviranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta
annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Päätösesitys: Valitaan edustaja ja varaedustaja ympäristölautakuntaan vuodeksi 2022.
Päätös: Valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen.

8. Kaupunginvaltuuston edustajan valitseminen
Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää
kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta
kuuluu valtuustolle. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja
taloudesta. 

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeutettu edustaja valtuuston kokouksissa.
Hänen tehtävänsä on tuoda esille nuorisovaltuuston kanta valtuuston kokouksissa
sekä kommentoida käsiteltäviä asioita. Valtuustoedustajan tehtävä on vaativa, sillä
kokoukset ovat avoimia ja media on paikalla. Valtuustoedustajan tulee olla jokseenkin
kokenut, jotta nuorisovaltuuston ääni kuulu aidosti kaupungin päätöksenteossa.
Kokouksen yhteydessä kaupunginvaltuutettujen tapaaminen on ensiarvoisen tärkeä
tehtävä, jota valtuustoedustaja hoitaa. Valtuustoedustajan tehtävä on pitää
nuorisovaltuusto perillä käsillä olevista asioista, sillä hänellä on läsnäolo-oikeus
suljettuihin infotilaisuuksiin.  

Päätösesitys: Valitaan edustaja ja varaedustaja Ulvilan kaupunginvaltuustoon vuodeksi 2022
Päätös: Valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen.

9. Opiskeluhuollon ohjausryhmän edustajan valitseminen
Opiskeluhuollon ohjausryhmä on moniammatillinen ryhmä, joka kokoontuu
muutaman kerran vuodessa. Kokouksissa käsitellään eri opiskeluhuoltoon liittyvien
tahojen terveiset sekä tehdään päätöksiä opiskeluhuollon painopistealueista ja
hankkeista. Ohjausryhmä on hyvä paikka tuoda esille nuorten terveyteen liittyviä
asioita. Ohjausryhmän edustajan tehtävä on edustaa ulvilalaisia nuoria ohjausryhmän
kokouksissa.

Päätösesitys: Valitaan edustaja opiskeluhuollon ohjausryhmään
Päätös: Valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen.

10. Satanuvan edustajien valinta



Ulvilan nuorisovaltuuston tulee nimetä 1-4 edustajaa ja 1-2 varaedustajaa
maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Satanuvaan. Edustajien ei tarvitse olla
nuorisovaltuuston jäseniä. 

Päätösesitys: Valitaan edustajat sekä varaedustajat Satanuvaan.
Päätös: Valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen.

11. Toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
Päätösesitys: Nuvaohjaaja Mari Kotolahti esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2021
Päätös: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2021.

12. Toimintasuunnitelma
Päätösesitys: Päätetään toimintasuunnitelman laatimisesta. 
Päätös: Emma Tiainen lähettää sähköpostitse vuoden 2020 toimintakertomuksen kaikille
valtuutetuille.

13. Nuorisovaltuuston kouluttautuminen
Päätösesitys: Päätetään kouluttautumisesta ja ryhmäytymisestä.
Päätös: Siirretään käsittelyyn seuraavaan kokoukseen.

14. Muut esille tulevat asiat
Käsiteltiin yläkoulun seksioppaasta noussutta valtuustoaloitetta.
Nuvan tulevat ohjaajat esittäytyivät.
Somevastaavien valinta.
Seuraava kokous 24.1.2022 klo.18.00.

15. Kokouksen päättäminen
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.05.


