
KOKOUSKUTSU

Aika: Torstaina 11.8.2022 klo 17.00

Paikka: Vihdin kunnankirjasto, monitoimitila (Pisteenkaari 9)

Hei!

Elokuun yleiskokous järjestetään 11.8.2022 klo 17.00. Kokous pidetään Vihdin

kunnankirjaston monitoimitilassa. Jos saavut kokoukseen myöhässä, ilmoitathan siitä nuvan

WhatsApp-ryhmään.

Jos et pääse osallistumaan kokoukseen, ilmoitathan siinäkin tapauksessa nuvan

WhatsApp-ryhmään, kaksi päivää ennen tai myöhemmin hyvän syyn kera.

Nähdään ensi viikon torstaina!



PÖYTÄKIRJA

Kokouspaikka: Nummelan Nurkka-nuorisotila

Kokousaika:  11.8. klo 17.00

Paikalla:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä Poistui ajassa:

Pihla Salmi Puheenjohtaja

Andreas Dimitriou Varapuheenjohtaja

Aurora Nieminen Sihteeri

Karo Marno Varasihteeri

Nelly Honkimaa Jäsen

Fanni Kilpeläinen Jäsen

Jani Koponen Jäsen

Werne Kropsu Jäsen

Angelina Morozyuk Jäsen

Tyyne Rintamäki Jäsen

Neo Shabastari Jäsen

Nea Willström Jäsen

Muut Osallistujat:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä

Johanna Haarahiltunen nuorisokoordinaattori

Noora Koski nuoriso-ohjaaja



Pöytäkirjan tarkastajat: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirja tulee tarkistaa sähköisesti seitsemän

päivän kuluessa.

Puheenjohtaja:

Pöytäkirjanpitäjä:



ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

6. Ilmoitusasiat, ajankohtaiset asiat

a)  Johanna Kautto, Mieli ry

b) Viihtyisämpi vihti -äänestyksen voittaja

c) Viranhaltijoiden kyselytunti

d) Syysseminaari

e) Nettisivujen Päivittäminen

f) Valtuustoinfo

g) Matkakulukorvaukset

h) Nuorisovaltuuston pitämä puheenvuoro kunnanvaltuustossa 6.6.

7. Esitykset

a) Huipputapaaminen, Nuva ry

b) Vihdin nuorisovaltuuston Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuutettujen

nimeämine,  seminaariedustajien valinta

c) Hyväksytään Kevin Shabastrin eroanomus

d) Lautakuntaedustajamuutokset

e) Toimikuntien ja työryhmien muutokset

f) Vaalitoimikunnan nimeäminen, nuorisovaltuustovaaliasiat

g) Toimintasäännön muutokset

8. Lautakunnat & kunnanvaltuusto

9. Toimikunnat

10. Aloitteet ja kannanotot

11. Muut esille tulevat asiat

a) kokousten kalenterointi

12. Ideointi

13. Seuraava kokous

14. Kokouksen päättäminen



1. Kokouksen avaus

Päätös: Avataan kokous ajassa

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös:

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

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

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina kokouksen aikana. pöytäkirja tulee tarkistaa sähköisesti seitsemän

päivän kuluessa.

Päätös:

4. Esityslistan hyväksyminen

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

esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.

Päätös:

5. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus.

Päätös:

6. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat.

a)  Johanna Kautto, Mieli ry

b) Viihtyisämpi vihti -äänestyksen voittaja

c) Viranhaltijoiden kyselytunti

d) Syysseminaari

e) Nettisivujen Päivittäminen

f) Valtuustoinfo

g) Matkakulukorvaukset

h) Nuorisovaltuuston pitämä puheenvuoro kunnanvaltuustossa 6.6.



Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

7. Esitykset

Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen.

a) Huipputapaaminen, Nuva ry

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen / Noora Koski

Päätösehdotus: Valitaan osallistujat Nuva ry:n järjestämään huipputapaamiseen.

Päätös:

b) Vihdin nuorisovaltuuston Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuutettujen

nimeämine,  seminaariedustajien valinta

1. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 6.6.2022 päättänyt pyytää kuntia nimeämään

jäsenensä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 1.11.2022-29.2.2024

keskiviikkoon 31.8.2022 klo 16.00 mennessä

Kuntia pyydetään nimeämään jäsenehdokkaansa sekä lisäksi varajäsenet siinä järjestyksessä, joissa

varajäsenet toivotaan kutsuttavan varsinaisten jäsenten tilalle heidän ollessa estyneitä osallistumasta

vaikuttamistoimielimen työskentelyyn. Kunta päättää siitä, miten käytännössä jäsenten ja

varajäsenten nimeäminen kunnassa tapahtuu.

2. Syksyn aikana järjestetään kolme kaikille luottamushenkilöille yhteistä

seminaaria, 6.9., 27.9. ja 8.11., joissa aiheena on tilannekuvan luominen,

osallistuminen ja vaikuttaminen mm. talousarvio-, investointisuunnitelma-

ja strategiaprosesseihin ja -sisältöihin.

Esittelijä: Pihla Salmi

Päätösehdotus: 1. Valitaan Vihdin nuorisovaltuustosta kaksi varsinaista jäsentä, 1. varajäsen ja 2.varajäsen,

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kaudeksi. 2. Valitaan Vihdin nuorisovaltuustosta

edustaja(t) Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöseminaareihin 6.9. , 27.9. ja 8.11.

Päätös:



c) Hyväksytään Kevin Shabastarin

Esittelijä: Pihla Salmi

Päätösehdotus: Hyväksytään Kevin Shabastarin eroanomus.

Päätös:

d) Lautakuntaedustajamuutokset

Kevin Shabastarin ero ja Jani Koposen esteellisyys syksyn osalta tarkoittaa sitä, että Vihdin nuorisovaltuusto

joutuu valitsemaan hyvinvointilautakuntaan ja ympäristölautakuntaan varsinaiset edustajat ja

varaedustajat.

Esittelijä: Pihla Salmi

Päätösehdotus: 1. Valitaan lautakuntaedustaja ja varalautakuntaedustaja hyvinvointilautakuntaan. Jos

varsinainen lautakuntaedustaja luopuu tehtävästään, varalautakuntaedustajasta tulee varsinainen

lautakuntaedustaja.

2. Valitaan lautakuntaedustaja ja varalautakuntaedustaja ympäristölautakuntaan. Jos varsinainen

lautakuntaedustaja luopuu tehtävästään, varalautakuntaedustajasta tulee varsinainen lautakuntaedustaja.

Päätös:

e) Toimikuntien ja työryhmien muutokset

Keskustellaan Vihdin nuorisovaltuuston syksyn toimikunnista ja työryhmistä.

esittelijä: Pihla Salmi

Päätösehdotus: Päätetään jatkaa koulu-, some- ja kyselytoimikunnan toimintaa sekä lakkauttaa liikenne- ja

aloiteoikeustyöryhmän toiminta.

Päätös:



f) Vaalitoimikunnan nimeäminen

Istuva nuorisovaltuusto asettaa vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on järjestää nuorisovaltuustovaalit.

Vaalitoimikunta huolehtii, että vaaleissa noudatetaan Suomen lakia, vaalisalaisuutta ja hyvää vaalitapaa.

Nuorisovaltuustovaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä tai muulla vaalisalaisuuden säilyttävällä

tavalla, kuten sähköisellä äänestyksellä. Vaalitoimikunnan tulee huolehtia, että vaalikelpoiset ja

äänioikeutetut nuoret saavat tietää vaalikelpoisuudestaan, äänioikeudestaan, äänestyspaikoista,

äänestystavasta sekä äänestysajankohdista.

esittelijä: Pihla Salmi

Päätösehdotus: Nimetään Vihdin nuorisovaltuuston vaalitoimikunta, ja vaalitoimikunnalle puheenjohtaja.

Päätös:

g) Toimintasäännön muutokset

Andreas esittelee nuorisovaltuuston toimintasäännön muutokset.

Esittelijä: Andreas Dimitriou

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintasäännön muutokset.

Päätös:

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 1.6.

b. Sivistyslautakunta 7.6.

c. Hyvinvointilautakunta 9.6.

d. Elinvoimalautakunta 7.6.

e. Kunnanvaltuusto 6.6.



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:

Kyselytoimikunta:

Liikennetyöryhmä:

Aloiteoikeustyöryhmä:

Koulutoimikunta:

Esitys: Toimikuntien tilannekatsaus

Päätös:

10. Aloitteet ja kannanotot

Päätös:

Muut esille tulevat asiat

a) Kokousten kalenterointi

Päätetään syksyn yleiskokoukset.

hallitus päättää syksyn hallituksen kokoukset

11. Ideointi

13. Seuraava kokous

Esitys: Päätetään seuraava kokous yleiskokouksessa.

Päätös:

14. Kokouksen päättäminen

Päätös:



______________________________

Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi

_______________________________

Sihteeri Etunimi Sukunimi

_______________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Etunimi Sukunimi

______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi


