
 

PÖYTÄKIRJA 

 

Kokouspaikka: Nummelan Nurkka-nuorisotila 

Kokousaika:  9.5. klo 17.00 

 

Paikalla:    

 

Paikall
a 

Etunimi Sukunimi Tehtävä Poistui ajassa: 

x Pihla Salmi Puheenjohtaja  

xx      x Andreas Dimitriou Varapuheenjohtaja  

x Aurora Nieminen Sihteeri  

x Karo Marno Varasihteeri  

x Nelly Honkimaa Jäsen  

x Fanni Kilpeläinen Jäsen  

 Jani Koponen Jäsen  

 Werne Kropsu Jäsen  

x Angelina Morozyuk Jäsen  

x Tyyne Rintamäki Jäsen  

x Kevin Shabastari Jäsen  

x Neo Shabastari Jäsen  

 Nea Willström Jäsen  

 

Muut Osallistujat: 

 

Paikall
a 

Etunimi Sukunimi Tehtävä 

x Johanna Haarahiltunen nuorisokoordinaattori 

 Noora Koski nuoriso-ohjaaja 

 

 

 

 



 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 

Puheenjohtaja: Pihla Salmi 

Pöytäkirjanpitäjä: Aurora Nieminen 



 

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. Viranhaltijoiden kyselytunti 

b. Nuorisovaltuuston osallisuus kunnan päätöksenteossa 

c. Nuorisovaltuuston edustaja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-

suunnittelun etätyöpajassa 

7. Esitykset 

a. Joukkoliikennekyselyn tulosten esittely 

b. Nuorisovaltuustovaalien aikataulu syksyllä 

c. Arkiliikunnan lisääminen 

d. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajien valintaprosessi 

8. Lautakunnat & kunnanvaltuusto 

9. Toimikunnat 

10. Aloitteet ja kannanotot 

a. Lausuntopyyntö kaavasta N194, Nummelan korttelin 38 

asemakaavamuutos/ehdotusvaihe 

11. Muut esille tulevat asiat 

a. Kevätkauden fiilikset ja syksyn suunnitelmat 

12. Ideointi 

13. Seuraava kokous 

14. Kokouksen päättäminen 

 



 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Päätös: Avataan kokous ajassa 17.02. 

 

 

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 Andreas ja Tyyne. 

 

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, lisätään kohdat 6c ja 10a. 

 

 

5. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus. 

Päätös: Allekirjoitettiin edelliset pöytäkirjat. 

 

6. Ilmoitusasiat 

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat. 

 

a. Viranhaltijoiden kyselytunti 

b. Nuorisovaltuuston osallisuus kunnan päätöksenteossa 

c. Nuorisovaltuuston edustaja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-

suunnittelun etätyöpajassa 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. MAL-suunnittelun edustaja ei paikalla kokouksessa. 

 

7. Esitykset  

 Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen. 



 

a. Joukkoliikennekyselyn tulosten esittely 

Esitys: Käydään läpi joukkoliikennekyselyn tulokset ja niiden kanssa eteneminen. 

Esittelijä: Kyselytoimikunnan edustaja 

Päätös: Käytiin läpi joukkoliikennekyselyn tulokset ja niiden kanssa eteneminen. Tulokset 

toimitettu kuljetusasiantuntijalle ja hallintojohtajalle, eivät ole vielä edenneet. Johanna 

selvittää asiaa. 

b. Nuorisovaltuustovaalien aikataulu syksyllä 

Esitys: Hyväksytään suunniteltu vaaliaikataulu. 

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 

Päätös: Hyväksytään suunniteltu vaaliaikataulu. 

c. Arkiliikunnan lisääminen 

Ideoidaan liikunnan lisäämistä arjessa. 

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 

Päätös: 

Ideoita: 

- ulkovälitunteja, mahd. järjestettyä toimintaa, muuten eivät välttämättä lisää 

liikuntaa 

- sisävälitunneille pelaamismahdollisuuksia tms. 

- taukojumppia oppitunneille, liikkumisen kulttuuri oppitunneille kaikkiin kouluihin, 

lupa verrytellä 

- jumppapalloja ja muita liikuntavälineitä luokkiin 

- julkisuuden henkilö vetämään liikuntaa 

- kouluilta päin kannustus liikuntaan koulumatkalla 

- liikuntavälitunnit, joogaa, pallopelejä yms. 

 

d. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajien valintaprosessi 

Esitys: Määritetään hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajien valintaprosessi. 

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 

Päätös: Valitaan varaedustajia saman verran kuin varsinaisia edustajia. 

 

 



 

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 

   Käsitelty muun muassa ympäristöviranomaisen valvontaohjelma, ei nuoria koskevia asioita. 

b. Sivistyslautakunta 

   Ei kokousta viime yleiskokouksen jälkeen 

c. Hyvinvointilautakunta 

   Ei kokousta viime yleiskokouksen jälkeen. 

d. Elinvoimalautakunta 

   Viime kokous meni päällekkäin yhteiskokouksen Karkkilan nuvan kanssa. Viime aikoina käsitelty mm.: 

Ukrainan passilla pääsee ilmaiseksi uimaan Nummelan uimahalliin, metsä seurakuntakeskuksen edessä 

muutetaan asuinalueeksi (asemakaavamuutos). 

e. Kunnanvaltuusto 

   Ei kokousta viime yleiskokouksen jälkeen. 

 

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: Sometoimikunta on tehnyt postauksia samaan malliin. 

Kyselytoimikunta: Tehty ja viety eteenpäin joukkoliikennekysely. 

Liikennetyöryhmä: Tehty ja viety eteenpäin joukkoliikennekysely yhdessä kyselytoimikunnan kanssa. 

Aloiteoikeustyöryhmä: Kirjoitettu teksti suorasta aloiteoikeudesta, 6.6. kunnanvaltuuston kokouksessa Netta 

Tuomisto tekee suorasta aloiteoikeudesta valtuustoaloitteen, jossa pohjana käytetään tätä tekstiä ja Nuva ry:n 

tekstiä. Käyty myös hallintojohtaja Noora Nordbergin kanssa keskustelua asiasta. Myös aloiteoikeustyöryhmän 

jäseniä mahdollisesti esittämässä aloitetta. 

Koulutoimikunta: Käsitelty oppilas- ja opiskelijakuntaseminaarin ohjelmaa, päätetty siitä. Seminaarissa läsnä 

myös ainakin nuorisopäällikkö ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Järjestetään 6.9. Vihdin lukion auditoriossa 9-

14/15 (nuvalaiset paikalle klo 8). Oppilaskuntapalkinnon kriteerit tapahtumiin, osallistamiseen, edustamiseen ja 

aktiivisuuteen liittyen. Pistetaulukko tähän työstössä. 

 

Esitys: Toimikuntien tilannekatsaus 

Päätös: Toimikuntien tilannekatsaus 

 

10. Aloitteet ja kannanotot 

a. Lausuntopyyntö kaavasta N194, Nummelan korttelin 38 



 

asemakaavamuutos/ehdotusvaihe 

   Päätös: Kannatetaan esitettyä muutosta. Nuorisovaltuusto tukee modernia kasvua ja 

asuinmahdollisuuksien lisäämistä keskeisellä paikalla. Puheenjohtaja ja sihteeri muotoilevat lausunnon. 

11. Muut esille tulevat asiat 

a. Kevätkauden fiilikset ja syksyn suunnitelmat 

b.  Lautakuntapalkkioiden saaminen 

c. Kuvat nettisivuille 

d. Muistutus poissaolokäytännöistä 

 

12. Ideointi 

 

13. Seuraava kokous 

 

Esitys: Seuraava yleiskokous torstaina 11.8., syysseminaari lauantaina 27.8. 

Päätös: Seuraava yleiskokous torstaina 11.8., syysseminaari lauantaina 27.8. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Päätös: Päätetään kokous ajassa 19.04. 

 

 

 

______________________________ 

Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi 

 

_______________________________ 

Sihteeri Etunimi Sukunimi 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja Etunimi Sukunimi 

 

______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi  

 


