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PÖYTÄKIRJA

Kokouspaikka: Vihdin pääkirjaston monitoimitila

Kokousaika:  23.3. klo 17.00

Paikalla:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä Poistui ajassa:

x Pihla Salmi Puheenjohtaja

x Andreas Dimitriou Varapuheenjohtaja

x Aurora Nieminen Sihteeri

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 ajassa 17.07

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös: Todetaan 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 Jani ja Andreas.

4. Esityslistan hyväksyminen

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

esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.

Päätös: Hyväksytään esityslista.

5. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus.

Päätös: Edelliset pöytäkirjat tarkastettu ja allekirjoitettu.

6. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat.

a. Lehtijuttu: nuvalaisten ajatuksia Ukrainan tilanteesta

b. Nuvalaisten kolumnit

c. Hannu Leinosen opinnäytetyön haastattelu nuvatoiminnasta

d. Nuvan budjetti

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Selvennettiin budjettia, nuvalla on 500 euroa tarjoiluihin ja 500

euroa mm. huppareihin. Perustellun tapahtuman järjestämiseen tms. anotaan erikseen raha.

7. Esitykset

Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen.
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a. Yhteinen kokous Karkkilan nuorisovaltuuston kanssa

Esittelijä: Pihla Salmi

Esitys: Tapaamisessa 12.4. Kirkonkylän Mestassa esitellään molempien nuvien

toimintatapoja, kokouskäytäntöjä, työryhmiä, tavoitteita ja teemoja. Keskustelua teemoista

pienissä ryhmissä. Kerrotaan puolin ja toisin, mitä on saatu aikaiseksi. Keskustelua nuorten

osallistamisesta, miten koko kunnan nuoria saadaan edustettua. Jaloittelutauko

ensimmäisen tunnin jälkeen. Jätetään myös tilaa vapaalle keskustelulle.

Päätös: Mennään sisältöehdotuksen mukaisesti. Hallitus laatii vielä tarkemman aikataulun.

b. Joukkoliikennekysely

Kyselytoimikunta on valmistellut kyselyn joukkoliikenteen toimivuudesta Vihdissä.

Esittelijä: Kyselytoimikunnan edustaja

Esitys: Tehdään tarvittavat muutokset kyselyyn ja jaetaan se eteenpäin.

Päätös: Hyväksytään kysely ja jaetaan se seuraavassa kyselytoimikunnan kokouksessa

eteenpäin kouluille.

c. Koulukiusaamisen ja nuorten päihteidenkäytön hillitsemisen keinojen koulukohtainen

selvittäminen

Esittelijä: Pihla Salmi ja Jani Koponen

Esitys: Selvitetään koulujen käytäntöjä koulukiusaamiseen ja nuorten päihteidenkäyttöön

puuttumisessa. Kyselytoimikunta voi työstää tietojenkeräämistä.

Päätös: Hyväksytään esitys, selvitetään koulujen käytäntöjä koulukiusaamiseen ja nuorten

päihteidenkäyttöön puuttumisessa. Kyselytoimikunta voi työstää tietojenkeräämistä. Tietojen

keräämisen jälkeen voidaan mahdollisesti työstää nuorten osallistamista sanktioiden

määrittämisessä.

d. Mielenterveys- ja päihdeteema: Miten nuorisovaltuusto voi vaikuttaa?

Esittelijä: Pihla Salmi

Päätös: Aloitetaan selvittämällä mahdollista mielenterveyspalveluiden asiantuntijaa

esittelijäksi kokoukseen.

e. Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto

Valitaan 1-2 nuorisovaltuutettua kaikista alueen kunnista.

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen

Päätös: Kuultiin tilannekatsaus hyvinvointialueesta, hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ei

ole vielä merkittävästi edistynyt.
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f. Nuvalaisten poissaolot

Selkeytetään sitä, miten aktiivisesti pitää osallistua vastuutehtäviinsä, jotta siitä saa

merkinnän nuvatodistukseen. Asetetaan selkeät kriteerit poissaolokäytännöille.

Esittelijä: Ohjaajat

Esitys: Edetään ohjaajien suunnitelmalla.

Päätös: Päätetään seuraavanlainen käytäntö:

Jos on pois yleiskokouksesta (myös seminaarit) ilmoittamatta, ohjaajat ovat lähipäivinä

yhteydessä ja keskustelevat asiasta.

Jos on poissa kolmesta yleiskokouksesta (myös seminaarit) ilmoituksen kera, ollaan myös

yhteydessä.

Poissaoloista ilmoitetaan ohjaajalle syyn kera, ohjaajat vievät tiedon eteenpäin

puheenjohtajalle.

Nuorisovaltuustosta eroaminen tapahtuu laittamalla kirjallinen ilmoitus puheenjohtajalle.

Ero hyväksytään yleiskokouksessa.

Muutokset kirjataan toimintasääntöön. Sihteeri tekee taulukon läsnäoloille toimi- ja

lautakuntien kokouksessa.

g. Viranhaltijoiden kyselytunti

Keskustellaan kyselytunnin toteutuksesta.

Esitys: Päätetään, miten edetään kyselytunnin kanssa.

Päätös: Odotetaan vastausta lapsiystävällinen kunta -hankkeen puolesta. Idea välitetty

eteenpäin.

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

a. Ympäristölautakunta

Kokouksessa ei käsitelty erityisesti nuoria koskevia asioita. Uusia jäseniä lautakunnassa, käsiteltiin

ympäristölupahakemusta, romuajoneuvojen epäasiallista välivarastointia ja vuoden 2021 tilinpäätös.

b. Sivistyslautakunta

Käsiteltiin lautakunnan/toimialan talousasioita, keskusteltiin tuntimäärästä ja hyväksyttiin rehtoreiden

ehdotus siitä. Kouluihin perustettu lisää pienluokkia lisärahalla, käsiteltiin tulevia palveluita ja

opiskelumahdollisuuksia ukrainalaisille pakolaisille.

c. Hyvinvointilautakunta
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Taiteen perusopetuksen palvelut esittäytyivät, mm. Vinha, Vihdin kuvataidekoulu,

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Julkinen liikenne aiheuttaa kuvataideopettajille

ongelmia tunneille pääsemisessä, kuultiin kirjaston kuulumiset: mietittiin kirjastoauton jatkumista.i

d. Elinvoimalautakunta

Ei edustajia paikalla yleiskokouksessa. Käsitelty mm. tilinpäätös, uimaranneke, Pappilan

asemakaavamuutos, varattu määräraha Otalammen hyppytornin uusimiselle.

e. Kunnanvaltuusto

Seuraava kokous 28.3. Jani ja mahdollisesti Fanni osallistuvat.

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: Someen on tuotettu tavalliseen tapaan sisältöä, yleiskokouksesta tehty postaus, Viihtyisämpi

Vihti, kunnanvaltuuston kokous.

Kyselytoimikunta: Kyselytoimikunta on tehnyt joukkoliikennekyselyn.

Liikennetyöryhmä: Tauolla/yhteistyössä kyselytoimikunnan kanssa

Aloiteoikeustyöryhmä: Perusteita katsottu suoralle aloiteoikeudelle, avattu yhteistyötä Netta Tuomiston,

nuorisovaltuuston entisen puheenjohtajan ja nykyisen kunnanvaltuutetun, kanssa asian tiimoilta.

Koulutoimikunta: Pidetty kokous viranhaltijoiden kyselytuntiin liittyen ja oppilaskuntaseminaarin järjestämiseen

liittyen. Seminaariin katsottu syitä järjestämiseen ja katsottu sisältöä, lähetetty tietoa oppilaskuntien vastaaville

opettajille ja kysytty mielipidettä seminaarista. Nuhakolta, Kuoppikselta ja Vykistä saatu hyväksyvä vastaus.

Otikselle oltu yhteydessä, ei vielä vastausta. Vihdin lukiosta saatu vastaus ja välitetty tieto tuleville ohjaaville

opettajille. Lukiolta ehdotettu seminaarin järjestämistä syyskuun lopussa/lokakuun alussa.

Esitys: Toimikuntien tilannekatsaus

Päätös: Toimikuntien tilannekatsaus

10. Aloitteet ja kannanotot

Päätös: Ei uusia aloitteita tai kannanottoja

11. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Muistutetaan kuvista nettisivuille.

12. Ideointi

Päätös: Ei ideoita.

13. Seuraava kokous
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Esitys: Seuraava kokous järjestetään 21.4.2022

Päätös: Seuraava kokous järjestetään 21.4.2022

14. Kokouksen päättäminen

Päätös: Päätetään kokous ajassa 18.49.

______________________________

Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi

_______________________________

Sihteeri Etunimi Sukunimi

_______________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Etunimi Sukunimi

______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi


