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PÖYTÄKIRJA 

 

Kokouspaikka: Tarmon maja 

Kokousaika: 14.9.2022 klo 17 

 

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 18.50 

 Nelly Honkimaa Jäsen  

x Fanni Kilpeläinen Jäsen  

     — Jani Koponen Jäsen  

x Angelina Morozyuk Jäsen  

x Tyyne Rintamäki Jäsen  

x Neo Shabastari Jäsen  

 Nea Willström Jäsen  

 

Muut osallistujat: 

Paikall
a 

Etunimi Sukunimi Tehtävä 

 Johanna Haarahiltunen nuorisokoordinaattori 

x Noora Koski nuoriso-ohjaaja 

x Sampo Anttila nuorisopäällikkö 
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Pöytäkirjan tarkastajat: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 

Puheenjohtaja: Pihla Salmi 

Pöytäkirjanpitäjä: Aurora Nieminen 
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ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

5. Esityslistan hyväksyminen 

6. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

7. Ilmoitusasiat, ajankohtaiset asiat 

a) Oppilaskuntaseminaarin läpikäynti 

b) Huipputapaamisen läpikäynti 

c) Viranhaltijoiden kyselytunti 

d) UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanke 

e) Vaalit 

 

8. Toimikunnat, työryhmät, 

a) Sometoimikunta 

b) Kyselytoimikunta 

c) Koulutoimikunta 

d) Vaalitoimikunta 

 

9. Lautakunnat, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto & muut 

10. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 

a) 19.9. infotilaisuus / Lausuntopyyntö ( 13. a ) 

b) Hyvinvointialuuen seminaari 6.9. 

c) Hyvinvointialueen seminaari 27.9. 

 

11. Talous 

a) Talousarvion läpikäynti ja talouden tulevaisuus                                                                      

   

12. Esitykset 

a) Nuorisopäällikkö Sampo Anttilan vierailu 

b) Edustusasukeskustelu 

c) Toimintasäännön päivittäminen 

d) Vihdin kunnan hallintosääntö  

e) Edustajien valiseminen valtuustoinfoon 22.9. ja kunnanvaltuustoon 26.9.   

f) Esityslistan pysyvät muutokset                                                                                                                                    

          

13. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot 

a) Hyvinvointialueen lausuntopyyntö, terveyspalveluiden myöntäminen 

      

14. Muut esille tulevat asiat 

a) Toimintasuunnitelman esittely, Johanna Haarahiltunen 

15. Ideointi 



 

NUORISOVALTUUSTO   Sivu 4 / 11 

 

16. Seuraava kokous 

17. Kokouksen päättäminen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Päätös: Avataan kokous ajassa 17.04. 

 

 

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. 

 

Esitys: Myönnetään Vihdin nuorisopäällikkö Sampo Anttilalle kokouksen ajaksi puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Päätös: Myönnetään Vihdin nuorisopäällikkö Sampo Anttilalle kokouksen ajaksi puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

 

 

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 Karo Marno ja Andreas Dimitriou pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

 

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

esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa. 

Päätös: Käsitellään poikkeuksellisesti ensimmäisenä Sampo Anttilan vierailu. Muokataan esityslistan rakennetta 

hallituksen suunnittelemalla tavalla. 
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6. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus. 

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus. 

 

7. Ilmoitusasiat, ajankohtaiset asiat 

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat. 

 

a) Oppilaskuntaseminaarin läpikäynti: 

- Edustajia kouluista lukuunottamatta Nuhakoa ja Luksiaa 

- Saatiin hyvin avattua yhteistyötä ja käytyä matalan kynnyksen keskustelua 

- Käytiin läpi paljon perusinfoa 

b) Huipputapaamisen läpikäynti 

- Perjantaina 2.9. Valtiovarainministeriön tiloissa 

- Työpajoja nuorten vaikuttaminen (tulevaisuudessa), hyvinvointialue (mitkä palvelut nuorille 

tärkeitä, miten nuoret pystyvät vaikuttamaan) 

- Tuli lisää tietoa ja keskustelua hyvinvointialueeseen liittyen, joka voi auttaa siellä työskentelyssä 

c) Viranhaltijoiden kyselytunti 

- Karo ja Aurora haastattelemassa viranhaltijoita 

- Järjestelyt sujuivat hyvin, ilmapiiri hyvä 

- Tahtotila jatkaa samantyyppistä toimintaa myös jatkossa 

- Voisi jatkossa olla vielä helpommin lähestyttävä jokaiselle nuorelle 

d) UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanke 

-LYK-Vihti syksy 2022 

e) Vaalit 

- Vaalikankaat tulleet 

- Vaalivideo työstössä 

- Julisteita suunniteltu 

 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

 

8. Toimikunnat, työryhmät 

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

tekee tarvittavat muutokset ja vahvistaa toimikunnan tekemän suunnitelman. 

 

a) Sometoimikunta: Toimintaa jatketaan normaalisti, osallistuu vaalimarkkinointiin sen alkaessa. 

b) Kyselytoimikunta: Ei uutta toimintaa. 

c) Koulutoimikunta: Järjestänyt oppilaskuntaseminaarin, työstää vaikuttamisen teemaviikkoa. 

d) Vaalitoimikunta: Vaaliasiat käsitelty ilmoitusasioissa, työstössä. 

 

https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1brDRQfAfz_x0_yCYbTnLTk47yJC9LWMFPBUECkjugxA/edit
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Esitys: Toimikuntien sekä työryhmien tilannekatsaus. 

Päätös: 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 7.9. 

Ei nuoria koskevaa asiaa. 

b. Sivistyslautakunta 6.9. 

Andreas Dimitriou otti kantaa koulujen huonoon nettiin, joka oli lautakunnassa 

keskustelussa, nettiä yritetään parantaa. Käsiteltiin talousarviota ja -suunnitelmaa. 

c. Hyvinvointilautakunta 15.9. 

Kokous pidetään 15.9., edellinen peruttiin. 

d. Elinvoimalautakunta 13.9. 

Aloite ruoan muuttamisesta kasvipohjaiseksi, muutettu edellisestä kokouksesta niin, että 

lisätään kasvipohjaista ruokaa, hyväksyttiin kasvisruoan lisääminen. Keskustelussa myös 

muun muassa moposuora ja keskustan kaavarunko. Nuvalle on tullut nuoren toive lisätä 

penkkejä, lautakuntaedustaja tuo esille seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa. 

e. Kunnanvaltuusto ja valtuustoinfo 

  Ei kokousta nuvan yleiskokousten välissä. 

f. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanke 

Käsitelty ilmoitusasioissa. 

Esitys: Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit toimielimien kokouksista. 

Päätös: Kuullaan 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) 19.9. infotilaisuus / Lausuntopyyntö 

 

Valmistelija: Andreas Dimitriou andreas.dimitriou07@gmail.com 

Esittelijä: Andreas Dimitriou andreas.dimitriou07@gmail.com 

 

Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Ehdot ja kriteerit poliittiseen päätöksentekoon:Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut_Ehdot ja kriteerit 

poliittiseen päätöksentekoon 

mailto:andreas.dimitriou07@gmail.com
mailto:andreas.dimitriou07@gmail.com
https://docs.google.com/document/u/0/d/1VeAYXUOmu8ev4d02ZQtyq3K59e5plesPQiZFblGoc28/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jf6JQ64Gz_koh31DXZSQDgjC1g7g-rupYmt56W0etJ8/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jf6JQ64Gz_koh31DXZSQDgjC1g7g-rupYmt56W0etJ8/edit
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Päätösehdotus: Hallitus perehtyy lausuntopyynnön yhteydessä tulleisiin materiaaleihin ja laatii lausunnon 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Päätös: Hallitus perehtyy lausuntopyynnön yhteydessä tulleisiin materiaaleihin ja laatii lausunnon Länsi-

Uudenmaan hyvinvointialueelle. Muut voivat myös lukea ja kommentoida halutessaan. Angelina Morozyuk 

ja Andreas Dimitriou osallistuvat infoon. 

 

 

b) Ilmoitusasia: Hyvinvointialueen seminaari 6.9. 

 

Valmistelija: Angelina Morozyuk 

Esittelijä: Angelina Morozyuk 

 

Esitys: Kuullaan esittelijän johdolla seminaarin kulusta. Merkitään asia tiedoksi. 

Päätös: Alussa perehdytys, sitten yhteisiä kyselyjä ja pienryhmätyöskentelyä strategian muotoiluun liittyen. 

Valittiin strategiaan myös arvoja. Äänestettiin tavoitteista. 

 

 

c) Ilmoitusasia: Hyvinvointialueen seminaari 27.9. 

 

Valmistelija: Andreas Dimitriou 

Esittelijä: Andreas Dimitriou 

 

Esitys: Käydään läpi hyvinvointialuuen seminaaripäivä 27.9. ja todetaan edellisen kokouksen mukaisesti, 

että Andreas Dimitriou osallistuu seminariin. 

Päätös: Käydään läpi hyvinvointialuuen seminaaripäivä 27.9. ja todetaan edellisen kokouksen mukaisesti, 

että Andreas Dimitriou osallistuu seminariin. 

 

11. Talous 

a) Talousarvion läpikäynti ja talouden tulevaisuus 

Valmistelija: Andreas Dimitriou 

Esittelijä: Andreas Dimitriou 

 

Nuorisovaltuuston talousarvio 2023 

 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään alustavasti nuorisovaltuuston osalta seuraavan vuoden talousarvio 

Päätös: Käyty Sampo Anttilan vierailun kohdalla. 

 

12. Esitykset 

 Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen. 

a) Nuorisopäällikkö Sampo Anttilan vierailu 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1oU0ycq3oJ6kKqLBQ1uwm1_I6E02kxzaCLvq9dDGFF5Q/edit
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Valmistelija: Nuorisovaltuuston hallitus 

Esittelijä: Pihla Salmi pihla.salmi@gmail.com 

 

- Nuorisovaltuuston budjetti ja talouteen liittyvät kysymykset (tästä käydään jo keskustelua Sampon kanssa 

yleiskokouksessa 14.9.) 

- Nuorisovaltuuston edustus kunnanhallituksessa (myös muut tarpeelliset toimielimet ja ryhmät) 

- Kunnan hallintosääntöön liittyvät asiat nuorisovaltuuston osalta 

- Nuorisovaltuuston toimintasäännön muutokset 

- Nuorisovaltuutettujen kokouspalkkiot sekä matkakulukorvaukset (Jos kokouspalkkiot ovat kiinni vaaleilla 

valitusta edustuksesta, miten kunta voi toimia siten, että kuntalaisten ja nuorten 

vaikuttamismahdollisuuksia saadaan parannettua?) 

- Nuva ry:n jäsenyys mahdollisuutena nuorisovaltuutetuille 

- Lausuntopyynnöt nuorisovaltuustolle 

- Nuorisovaltuuston rooli kunnan talousarvion laatimisessa (sekä kuntastrategia) 

- Ylipäätänsä nuorisovaltuuston rooli kunnassa ja toiminnan merkitys sekä aseman parantaminen nuorten 

vaikuttamistoimielimenä 

- Jos kunta tavoittelee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -nimikettä, ollaanko sen kanssa oikealla tiellä 

huomioiden nuorisovaltuustotoiminnan mahdollisuudet ja rajoitteet, sekä nuorten osallistamisen kunnan 

sisällä? 

 

Päätösehdotus: Kuullaan nuorisopäällikkö Sampo Anttilaa hallituksen laatimissa nuorisovaltuustoa 

koskevissa kysymyksissä. 

Päätös: Kuullaan nuorisopäällikkö Sampo Anttilaa hallituksen laatimissa nuorisovaltuustoa koskevissa 

kysymyksissä. 

 

b) Edustusasukeskustelu 

Valmistelija: Pihla Salmi pihla.salmi@gmail.com 

Esittelijä: Pihla Salmi pihla.salmi@gmail.com 

 

Päätösehdotus: Päätetään toimintatapa, jolla edustusasujen kanssa edetään. 

Päätös: Huppareita ei pidetä kannattavana edustustavarana jatkossa, koska niitä ei ole käytetty 

edustustilaisuuksissa. Ideana muun muassa juomapullo, tarrat, pinssit. 

 

c) Toimintasäännön päivittäminen 

Valmistelija: Andreas Dimitriou 

Esittelijä: Andreas Dimitriou 

 

Vanha toimintasääntö:  TOIMINTASAANTO-2021 (3).pdf 

Toimintasäännön päivitykset:  TOIMINTASAANTO 

 

Vihdin nuorisovaltuuston toimintasäännön muutokset 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintasääntöä koskevat päivitykset ja lähetetään Vihdin 

mailto:pihla.salmi@gmail.com
mailto:pihla.salmi@gmail.com
mailto:pihla.salmi@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1i6KARRuUOPhreMEbvEqbGyw1nulCUVSI
https://docs.google.com/document/u/0/d/126hwp_lSTS_XHXHwldp62xlVXSjJkMlzb93GgRfaRbk/edit
https://docs.google.com/document/u/1/d/1Kd_SoWDS4O31UV0VqOKVhwj1aHl8efaxFYL_ML1Juhw/edit
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kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Toimintasäännön päivitys on voimassa 5.10.2022 - 31.8.2023 

Päätös: Jätetään asia pöydälle. Kaikki käyvät lukemassa toimintasäännön ja kommentoivat halutessaan 

muutoksia ennen niiden lähettämistä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 

d) Vihdin kunnan hallintosääntö  

Valmistelija: Andreas Dimitriou 

Esittelijä: Andreas Dimitriou 

 

Vihdin kunnan hallintosäännön muutokset 

Kommentit: Vihdin hallintosäännön muutokset 

 

Päätösehdotus: Käydään läpi Vihdin hallintosääntö joka on käsiteltävänä kunnanhallituksessa 19.9. ja 

kunnanvaltuustossa 26.9. Esitetään tarpeelliset kysymykset tai muokkaukset hallintopäällikkö Antti 

Luukkaselle viimeistään 15.9. 

Päätös: Käydään läpi Vihdin hallintosääntö joka on käsiteltävänä kunnanhallituksessa 19.9. ja 

kunnanvaltuustossa 26.9. Esitetään tarpeelliset kysymykset tai muokkaukset hallintopäällikkö Antti 

Luukkaselle viimeistään 15.9. 

 

e) Edustajien valiseminen valtuustoinfoon 22.9. ja kunnanvaltuustoon 26.9. 

Valmistelija: nuorisovaltuuston hallitus 

Esittelijä: Pihla Salmi pihla.salmi@gmail.com 

 

Päätösehdotus: 

1. Valitaan kaksi edustajaa valtuustoinfoon 22.9. 

2. Valitaan kaksi edustajaa kunnanvaltuustoon 26.9. 

 

Päätös: Valitaan edustajiksi molempiin Andreas Dimitriou ja Angelina Morozyuk. 

 

 

13. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot 

a) Hyvinvointialuuen lausunto, terveyspalveluiden myöntäminen  

Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Ehdot ja kriteerit poliittiseen päätöksentekoon:Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut_Ehdot ja kriteerit 

poliittiseen päätöksentekoon 

 

   Päätös: Kaikki voivat lukea läpi itse ja kommentoida, hallitus muodostaa lausunnon. 

14. Muut esille tulevat asiat 

a) Toimintasuunnitelman esittely, Johanna Haarahiltunen 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1Fidpl7Izh3KwiRUbQFZiWMpB-_a2p2Eno3D9w9KQ0cM/edit
https://docs.google.com/document/u/1/d/1I5gIakTSetp_MtnKJInx-HiUKX_NOcExJSqdwQogD_o/edit
mailto:pihla.salmi@gmail.com
https://docs.google.com/document/u/0/d/1VeAYXUOmu8ev4d02ZQtyq3K59e5plesPQiZFblGoc28/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jf6JQ64Gz_koh31DXZSQDgjC1g7g-rupYmt56W0etJ8/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jf6JQ64Gz_koh31DXZSQDgjC1g7g-rupYmt56W0etJ8/edit
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Päätös: Käydään läpi kun esittelijä seuraavan kerran paikalla. 

 

15. Ideointi 

Päätös: Ei asiaa ideointiin. 

16. Seuraava kokous 

Esitys: Seuraava kokous pidetään 10.10. klo 17 Nuorisotila Nurkassa Prisma Nummela. 

Päätös: Seuraava kokous pidetään 10.10. klo 17 Nuorisotila Nurkassa Prisma Nummela. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Päätetään kokous ajassa 19.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi 

 

_______________________________ 

Sihteeri Etunimi Sukunimi 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja Etunimi Sukunimi 

https://www.google.com/maps/place/Prisma+Nummela/data=!4m2!3m1!19sChIJL3aaZJbpjUYRYJCteddMFdo
https://www.google.com/maps/place/Prisma+Nummela/data=!4m2!3m1!19sChIJL3aaZJbpjUYRYJCteddMFdo
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______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi 


