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PÖYTÄKIRJA

Kokouspaikka:  Nuorisotila Nurkka

Kokousaika: 10.10.2022 klo 17

Paikalla:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä Poistui ajassa:

x Pihla Salmi Puheenjohtaja

x Andreas Dimitriou Varapuheenjohtaja

x Aurora Nieminen Sihteeri

x Karo Marno Varasihteeri

Fanni Kilpeläinen Jäsen

— Jani Koponen Jäsen

x Angelina Morozyuk Jäsen

x Tyyne Rintamäki Jäsen

x Neo Shabastari Jäsen

x Nea Willström Jäsen

Muut osallistujat:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä

x Johanna Haarahiltunen nuorisokoordinaattori

Noora Koski nuoriso-ohjaaja
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Pöytäkirjan tarkastajat: Nea Willström ja Tyyne Rintamäki

Puheenjohtaja: Pihla Salmi

Pöytäkirjanpitäjä: Andreas Dimitriou
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1. Kokouksen avaus

Päätös: Avataan kokous ajassa 16:59

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Yleiskokouksessa puhe- ja läsnä-oloikeus on automaattisesti nuorisovaltuutetuilla ja nuorisovaltuuston

ohjaajilla, jos kokoukseen osallistuu joku muu, myönnetään hänelle tässä kohdassa puhe- ja

läsnäolo-oikeus.

Päätös: Ei ylimääräisiä henkilöitä joille myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

4. 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: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Nea Willström ja Tyyne Rintamäki.

5. Esityslistan hyväksyminen

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

esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.

Päätös: Hyväksytään esityslista.

6. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu.
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7. Ilmoitusasiat, ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat.

a) Hannu-Pekka Leinosen opinnäytetyö

Esitys: Ei ilmoitusasioita.

Päätös: Käytiin ilmoitusasiat läpi.

8. Toimikunnat, työryhmät

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

tekee tarvittavat muutokset ja vahvistaa toimikunnan tekemän suunnitelman.

a) Sometoimikunta: Keskittyy vaaleihin.

b) Kyselytoimikunta: Ei uutta toimintaa.

c) Koulutoimikunta: Vaikuttamisen teemaviikko

d) Vaalitoimikunta: tarkistettiin vaaleihin liittyviä asioita.

Esitys: Toimikuntien sekä työryhmien tilannekatsaus.

Päätös:. Käytiin toimikuntien sekä työryhmien tilannekatsaus

9. Lautakunnat, kunnanvaltuusto & muut

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

nuorten kannalta tärkeitä asioita kokouksessa käsiteltiin.

a. Ympäristölautakunta

- Ei nuoriin liittyvää asiaa

b. Sivistyslautakunta

- Ei kokousta

c. Hyvinvointilautakunta

- Keskusteltiin Otalammen nuorisotoiminnasta ja pysyvästä nuorisotilasta sekä

vuonna 2025 valmistuvasta kirjastobussista.

d. Elinvoimalautakunta

Keskusteltiin

- Angeliina keskusteli teknisenjohtajan kanssa puistopenkeistä ja niiden

saatavuudesta puistoissa.

- Lentokentän asemakaavamuutos

- Frisbeegolf -radan siirtäminen

e. Kunnanvaltuusto ja valtuustoinfo

päätettiin:

- Microsoftin tonttien myynnistä

- Hyväksyttiin hallintosäännön muutokset joilla nuorisovaltuutetuille myönnettiin

kunnanvaltuustoon aloiteoikeus, kokouspalkkiot ja matkakulukorvaukset
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f. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanke

- ei uutta viime yleiskokouksen jälkeen.

Esitys: Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit toimielimien kokouksista.

Päätös: Kuultiin nuorisovaltuuston edustajien raportit toimielimien kokouksista

10. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Vihdin nuorisovaltuuston asettamina jäseninä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa

toimii Andreas Dimitriou ja Angelina Morozyuk, yleiskokouksessa hyvinvointialueen asioissa esittelijöinä

toimii aluenuorisovaltuutetut.

a) Kuulumiset

Andreas dimitriou valittiin hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tilapäiseen työryhmään

valmistelemaan aluenuorisovaltuuston ensimmäistä kokousta 2.11.

Aluenuorisovaltuutetuilla on mahdollista osallistua päätöksenteon  ABC -koulutukseen 27.10.

Päätös: Merkitään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuulumisen tiedoksi.

11. Talous

Esitys: Ei talouteen liittyviä asioita kokoukseen.

Päätös: Ei talouteen liittyviä asioita kokoukseen..

12. Esitykset

Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen.

a) Vaikuttamisen teemaviikko

Esittelijä: Andreas Dimitriou

Esitys: Koulutoimikunta järjestää toimintaa kouluilla vaikuttamisen teemaviikolla.

Päätös: Kouluvastaavat kiertävät kertomassa Vihdin yläkouluillaa ja Vihdin lukiolla vaikuttamisesta

ja nuorisovaltuusto toiminnasta osana nuorisovaltuustovaalien markkinointia.

b) Hyväksytään Nelly Honkimaan eroaminen Vihdin nuorisovaltuustosta

Esittelijä: Pihla Salmi

Esitys: Hyväksytään Nelly Honkimaan eroaminen Vihdin nuorisovaltuustosta.

Päätös:Hyväksytään Nelly Honkimaan eroaminen Vihdin nuorisovaltuustosta.

c) Toimintasäännön muutokset

Esittelijä: Andreas Dimitriou
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Esitys: Tehdään toimintasääntöön luettavana olleet muutokset.

Päätös: j km, Tehdään toimintasääntöön luettavana olleet muutokset, tällaisin poikkeuksin:

Poistetaan toimintasäännön voimassaoloaika. Muokataan vaaleissa valittavat uudet

nuorisovaltuutetut -kohta siten, että valitaan yleiskokouksen harkinnan mukaan 10-15 uutta

harkiten sen mukaan, montako jäsentä syyskaudella on jäljellä. Muutetaan: nuorisovaltuustovaalien

kesto voi olla korkeintaan kaksi viikkoa. Äänestyspaikat sovitaan vuosittain. Yleiskokouksiin voi

osallistua kuka tahansa vihtiläinen tai Vihdissä opiskeleva nuori. Alustava toimintasuunnitelma

tehdään elokuussa, jotta se ehtii budjetin muodostamiseen ja nuorisovaltuuston järjestämään

toimintaan ja esim. markkinointiin voidaan saada rahaa.

d) Käytänteet liittyen kokouspalkkioihin ja matkakulukorvaukset

Esittelijä: Andreas Dimitriou

Esitys: Tehdään toimintasääntöön luettavana olleet muutokset.

Päätös: Johanna selvittää tarkemmat käytänteet kokouspalkkioiden ja matkakulukorvausten osalta.

e) Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan nimeäminen elinvoimalautakuntaan

päätösehdotus: valitaan edustaja ja varaedustaja elinvoimalautakuntaan.

Päätös: Valitaan Angeliina varsinaiseksi edustajaksi ja Neo varaedustajaksi elinvoimalautakuntaan.

13. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot

14. Muut esille tulevat asiat

11.1.2023 nuvastartti

21.1.2023 Nuorisovaltuuston seminaari

15. Ideointi

Päätös:

16. Seuraava kokous

Esitys: Seuraava kokous pidetään klo 17.00   10.11.

Päätös: Seuraava kokous pidetään klo 17.00  pääkirjaston monitoimitilassa  10.11.

17. Kokouksen päättäminen

Päätös: Päätetään kokous ajassa 19.12.
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______________________________

Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi

_______________________________

Sihteeri Etunimi Sukunimi

_______________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Etunimi Sukunimi

______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi


