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PÖYTÄKIRJA

Kokouspaikka: Vihdin pääkirjaston monitoimitila

Kokousaika:  17.2.2021 klo 17.15

Paikalla:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä Poistui ajassa:

x Pihla Salmi Puheenjohtaja

 x Andreas Dimitriou Varapuheenjohtaja

x Aurora Nieminen Sihteeri

x Karo Marno varasihteeri

Joona Haakana Jäsen

Nelly Honkimaa Jäsen

x Fanni Kilpeläinen Jäsen

x Jani Koponen Jäsen

Werne Kropsu Jäsen

x Angelina Morozyuk Jäsen

x Tyyne Rintamäki Jäsen

Kevin Shabastari Jäsen

Neo Shabastari Jäsen

x Nea Willström Jäsen

Muut Osallistujat:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä

x Johanna Haarahiltunen nuorisokoordinaattori

x Noora Koski nuoriso-ohjaaja
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Pöytäkirjan tarkastajat: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

Puheenjohtaja: Pihla Salmi

Pöytäkirjanpitäjä: Aurora Nieminen
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1. Kokouksen avaus

Päätös: Avataan kokous ajassa 17.19.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Nimenhuuto, edellä mainittujen ehtojen täyttyessä todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, pöytäkirjantarkastajat

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina kokouksen aikana.

Päätös: Valitaan Tyyne ja Nea.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä ei näy

esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.

Päätös: Lisätään ilmoitusasioihin kohta h nuvan kalenteri, kohta i uudet käytännöt ja kohta j

tapahtumatuotantoryhmä. Lisätään esityksiin kohta g, nettisivujen muutokset.

5. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus.

Päätös: Tarkistetaan myöhempänä ajankohtana.

6. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat.

a. Nuvahupparit

b. Etelä-Nummelan skeittiparkki

c. Uudenmaan maakunnallisen nuvan jatko

d. Ohjeet toimikunnille

e. Lehtijuttu nuvasta, nuvalaisten kolumnimahdollisuus

f. Nuvan budjetti

g. Nettisivujen päivitys

h. Nuvan kalenteri

i. Hallituksen uudet käytännöt

j. Nuorten tapahtumatuotantoryhmä
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Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

7. Esitykset

Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen.

a. Lapsiystävällinen kunta -hanke, nuorten kyselytunti kunnan viranhaltijoille

Lapsiystävällinen kunta -hankkeen yhteydessä on tullut kunnanjohtajalta ehdotus

“kyselytunnista”, jossa nuoret saisivat esittää kysymyksiä kunnan viranhaltijoille.

Tapahtumaan sen toteutuessa toivottaisiin monipuolisesti nuoria myös nuorisovaltuuston

ulkopuolelta.

Esittelijä: Pihla Salmi

Esitys: Päätetään, halutaanko olla järjestämässä edellä kuvailtua tapahtumaa. Valitaan

halukkaat osallistujat, jos päätetään lähteä järjestämään tapahtumaa.

Päätös: Koulutoimikunta työstää ideaa, minkä jälkeen se esitellään eteenpäin. Aurora ja

Jani lisätään ryhmään mukaan tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen ajaksi.

b. Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti

“Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät

kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston

toimintamahdollisuuksia” (Nuva ry:n nettisivut)

Esittelijä: Andreas Dimitriou

Esitys: Päätetään, tulisiko Vihdin nuorisovaltuuston hakea Nuorisovaltuustomyönteinen

kunta -sertifikaattia.

Päätös: Otetaan nuorisovaltuustomyönteisen kunnan periaatteet tehtävälistaksi, jonka

avulla nuvan toimintaedellytyksiä voidaan kehittää. Katsotaan mahdollisesti myöhempänä

ajankohtana sertifikaatin hakemista, ja selvitetään asiaa vielä tarkemmin.

c. Nuvalaisten osallistuminen valtuustoinfoon

Kunnanvaltuuston kokouksia edeltävinä torstaina pidetään valtuustoinfo, jossa avataan

tulevassa kokouksessa käsiteltäviä asioita. Tällä hetkellä nuorisovaltuutetuilla ei ole

osallistumisoikeutta näihin infotilaisuuksiin. Osallistuminen näihin infotilaisuuksiin voisi

parantaa nuorisovaltuutettujen osallistumismahdollisuuksia varsinaisissa valtuuston

kokouksissa, kun käsiteltävistä asioista olisi parempi käsitys.

Esittelijä: Andreas Dimitriou

Esitys: Edistetään nuvan osallistumismahdollisuutta valtuustoinfoon.

Päätös: Andreas laittaa asiasta viestiä hallintopäällikkö Noora Nordbergille ja

hallintosihteeri Antti Luukkaselle.
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d. Yhteistyö muiden nuvien kanssa

Yhteistyön kehittäminen muiden nuvien kanssa. Nuva voisi olla yhteydessä esimerkiksi

lähikuntien kuten Lohjan ja Karkkilan nuorisovaltuustoihin.

Esittelijä: Pihla Salmi

Esitys: Päätetään, miten edetään nuvayhteistyön kanssa.

Päätös: Pihla on yhteydessä Lohjan ja Karkkilan nuorisovaltuustoihin.

e. Hannu Leinosen opinnäytetyö Keski-Uudenmaan kuntien nuorisovaltuustoista

Hannu Leinonen on ottanut yhteyttä nuvaan liittyen opinnäytetyöhönsä Keski-Uudenmaan

kuntien nuorisovaltuustoista ja niiden toiminnasta. Leinonen haastattelee

opinnäytetyötään varten nuorisovaltuutettuja ja nuorisovaltuustojen ohjaajia ja

tiedustelee, olisiko meillä halukkaita osallistujia.

Esittelijä: Aurora Nieminen

Esitys: Päätetään haastatteluun osallistujat.

Päätös: Jani, Karo ja ohjaajista Johanna osallistuvat. Aurora on yhteydessä Hannu

Leinoseen asian osalta.

f. Loppukevään yleiskokoukset

Esittelijä: Pihla Salmi

Esitys: Loppukevään yleiskokoukset pidetään keskiviikkona 16.3.2022, torstaina 14.4.2022

ja keskiviikkona 11.5.2022.

Päätös: Loppukevään yleiskokoukset pidetään keskiviikkona 23.3.2022, torstaina 21.4.2022

ja 9.5.2022.

g. Pöytäkirjat ja toimintasuunnitelma nettisivuille

Esittelijä: Andreas Dimitriou

Esitys: Lisätään nettisivuille pöytäkirjat ja toimintasuunnitelma.

Päätös: Lisätään nettisivuille pöytäkirjat ja toimintasuunnitelma.

8. Lautakunnat

Yleiskokouksessa ilmoitetaan milloin lautakunnan kokous oli, ketkä nuorisovaltuutetut olivat paikalla ja mitä

nuorten kannalta tärkeitä asioita kokouksessa käsiteltiin.

Puheenjohtaja: Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit toimielimien kokouksista
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a. Ympäristölautakunta

Kokousta ei ole pidetty.

b. Sivistyslautakunta

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa perusopetuksen tuntimäärää sekä oppilashuollon täydennyksiä,

Vihtiin tulossa kaksi uutta kuraattoria. Etelä-Nummelan koulu esillä, nimikilpailu tullaan järjestämään,

kuntalaiset saavat ehdottaa nimiä uudelle koululle.

c. Hyvinvointilautakunta

Käsittelyn alla Kirkkoniemen kulttuurikeskus, nuorten tapahtumatuotantoryhmän tuottama tapahtuma

järjestetään 21.5., nuva mahdollisesti siihen mukaan, kesällä tulossa festareita. Suunniteltiin nuorille

ohjaamoa, työn alla (=kaikki (hyvinvointi)palvelut yhden katon alle).

d. Elinvoimalautakunta

Jatketaan talvikunnossapitoa samanlaisena, hyväksyttiin asemakaavamuutos, Duo-raitiojunaselvitys =

Vihdin ja Lohjan välille matkustajajuna Otalammelta Virkkalaan (radasta kaikki irti, parantaisi Vihdin ja

Lohjan välistä työliikennettä) Hanko-Hyvinkää rataa hyödyntäen, toimisi myös raitiovaununa Nummelan

sisällä, selvitys merkittiin kokouksessa tiedoksi.

e. Kunnanvaltuusto

50-vuotiaan valtuutetun kukitus, uusi vapaapalokunta Vihtiin, talousasioita.

Esitys: Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit toimielimien kokouksista

Päätös: Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit toimielimien kokouksista

9. Toimikunnat

Toimikunnat kokoontuvat yleiskokousten välillä. Lopullinen päätösvalta on yleiskokouksella, joka kommentoi,

tekee tarvittavat muutokset ja vahvistaa toimikunnan tekemän suunnitelman.

Puheenjohtaja: Käydään läpi toimikuntien tilannekatsaus, annan puheenvuoron  sometoimikunnan vastaavalle.

”Puheenvuoro tilannekatsauksesta” .Päätetään merkitä katsauksen läpikäynti tiedoksi (kopautus). Siirrytään

kohtaan 10. aloitteet ja kannanotot.

Sometoimikunta: Kokous pidetty, käyty läpi sometoimikunnan toimintaa, perehdytetty uudet jäsenet. Tulevan

vuoden suunnittelu + ideointi, toimintaa tullaan jatkamaan samantyyppisenä, esimerkiksi yleiskokouksista tullaan

tekemään jatkossakin postauksia. Kokouksessa tuli ideoita myös teemaviikoista, esimerkkinä MyDay-viikko.

Noussut esille ajatus nuvan Twitter-tilistä ja nuvan Discordista.

Kyselytoimikunta:

Kyselytoimikunta on toteuttamassa joukkoliikennekyselyä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille sekä

ala-asteikäisten huoltajille, jolle koettiin tarve joukkoliikenteen tekemän selvityksen Vihdin joukkoliikenteestä

pohjalta. Joukkoliikenteessä on havaittu ongelmia, ja kyselyllä tullaan kartoittamaan joukkoliikenteen sujuvuutta

Vihdissä.

Liikennetyöryhmä:

Liikennetyöryhmä on tehnyt pohjaselvityksen joukkoliikenteestä Vihdissä. Toteuttaa kyselyä kyselytoimikunnan

kanssa, ja muu toiminta on sen aikaa tauolla.

Aloiteoikeustoimikunta:

Tavoitteena suora aloiteoikeus nuvalle. Kerätään yleiskokouksessa mielipiteitä perusteista aloiteoikeudelle.

Koulutoimikunta:

Kokous pidetty, ideoitu kouluyhteistyötä. Nuorisovaltuusto pitää tulevana syksynä oppilas- ja opiskelijakuntien

kanssa seminaarityyppisen kokoontumisen, jossa käydään läpi näiden toimintaa, ja nuorten asiaa vaikuttamisesta.
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Idea vuoden oppilas-/opiskelijakunta -palkinnosta, joka kannustaisi oppilas- ja

opiskelijakuntia kehittämään toimintaansa. Kriteerit tähän palkintoon kerrotaan em.

seminaarissa.

Esitys: Toimikuntien tilannekatsaus

Päätös: Toimikuntien tilannekatsaus

10. Aloitteet ja kannanotot

Päätös: Ei uusia aloitteita tai kannanottoja.

11. Muut esille tulevat asiat

a. Lautakuntien varaedustus

Päätös: Lautakuntaedustajat ilmoittavat itse varajäsenilleen, jos joutuvat olemaan

kokouksesta poissa.

b. Toimintasäännön päivitys ja toimikuntien vastaavat

Lisätään toimintasääntöön varasihteerin tehtävä.

Esille nousi idea toisesta varapuheenjohtajasta hallituksen työmäärän hajauttamiseksi,

mutta ei ainakaan tässä tilanteessa lisätä toista varapuheenjohtajaa. Painotetaan, että kaikki voivat

halutessaan osallistua hallituksen kokouksiin.

Tarkistettiin toimikuntavastaavat:

Koulutoimikunta: Andreas

Liikennetyöryhmä: Tyyne

Sometoimikunta: Pihla

Kyselytoimikunta: Pihla

Aloiteoikeustoimikunta: Karo

12. Ideointi

Pohdintaa, miten päihde- ja mielenterveysteemaa aletaan toteuttamaan.

13. Seuraava kokous

Esitys: Seuraava kokous järjestetään 16.3.2022.

Päätös: Seuraava kokous järjestetään 23.3.2022.

14. Kokouksen päättäminen
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Päätös: Päätetään kokous ajassa 19.48.

______________________________

Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi

_______________________________

Sihteeri Etunimi Sukunimi

_______________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Etunimi Sukunimi

______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi


