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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. 

Päätös: Ei erikseen myönnettäviä puhe- ja 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 pöytäkirjantarkastajiksi 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:  Lisätään ilmoitusasioihin kohdat c) Ykkösmassirahoitus, d) Viihtyisämpi Vihti ja 

e) Budjetin tilanne, ja esityksiin kohdat g) Vihdin elinvoimalautakunnan lausuntopyyntö liikkumisohjelmasta h) 

Kysely Nummelan keskusta-alueen kehittämisestä i) Osallistuminen Vihdin liikenneturvallisuustyöryhmän 

kokoukseen 13.12. ja j) Kauden aloituksen suunnittelu. 

 

 

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) Vaikuttamisen teemaviikko 

Kuoppanummen koululla järjestetty onnistunut infotilaisuus nuvatoiminnasta ja oppilaskunnan 

hallituksesta. Vykissä järjestetty myös infoa. Otalammella kuulutettu teemaan liittyen ja oltu 

käytävällä infoamassa ja jakamassa heijastimia, käyty myös oppilaskunnan hallituksen luona. 

Nummelanharjun koululla pidetty aamunavauskuulutus, käyty oppilaskunnan hallituksen 

kokouksessa jossa aktiivista osallistumista ja kiinnostusta heräsi, jaettu heijastimia käytävillä. 

Vihdin lukiolla käyty kokouksessa esittelemässä nuvaa ja keskustelu kehittämisideoista. Viikko 

kokonaisuutena koettiin kannattavana ja vaihtelevan onnistuneena. 

b) Matkakulukorvaukset ja kokouspalkkiot 

 Kuultu matkakulukorvauksista ja kokouspalkkioista. 

c) Ykkösmassirahoitus 

 Ykkösmassirahoitusta voi hakea nuorten projektiin 100-600 euroa. 

d) Viihtyisämpi Vihti 

Kuultu tilannekatsaus Viihtyisämmästä Vihdistä. 

e) Budjetin tilanne 

 Käyty läpi loppuvuodelle käytössä olevat rahat. 

f) Toimintasäännön lähetys 

 Lisätty kunnanhallituksen esityslistalle. 

 

8. Toimikunnat, työryhmät 

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

tekee tarvittavat muutokset ja vahvistaa toimikunnan tekemän suunnitelman. 

 

a) Sometoimikunta: Jatkettu postauksien tekemistä samaan tahtiin, somen katsojaluvut nousussa. 

b) Kyselytoimikunta: Ei uutta toimintaa. 

c) Koulutoimikunta: Järjestetty vaikuttamisen teemaviikko. 

d) Vaalitoimikunta: Vaaleja ei järjestetä koska ehdokkaita oli alle 16, mahdollisesti tulossa vielä 

kokous. 



 

 

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 

 Ei ole ollut kokousta tässä kuussa. 

b. Sivistyslautakunta 

Kokous 1.11., lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen, Vihdin lukion kurssimäärien, 

keskiarvorajan ja opiskelijamäärien hyväksyminen. Joulukuun kokouksessa tullaan 

esittelemään nuvan toimintaa tänä vuonna. 

c. Hyvinvointilautakunta 

Ei ole ollut kokousta. Joulukuun kokouksessa tullaan esittelemään nuvan toimintaa tänä 

vuonna. 

d. Elinvoimalautakunta 

Kokous 1.11. käsitelty liikkumisohjelman suunnitelma, johon nuorisovaltuuston edustajat 

saivat kertoa mielipiteitä, käsittelyssä myös Palmantie johon otettiin kantaa koulureittinä. 

e. Kunnanvaltuusto ja valtuustoinfo 

Hyvinvointiraportti käyty läpi, valtuutetut kertoivat näkemyksiä siihen. Raportissa pisti 

silmään erityisesti se, miten vihtiläiset nuoret voivat lähikuntien nuoria huonommin. 

päätettiin: 

f. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanke 

Ei uutta, tammikuussa seurantakokous, jossa Unicefin edustajat kartoittamassa Vihdin 

tilannetta. 

 

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 

toimivat Andreas Dimitriou ja Angelina Morozyuk, yleiskokouksessa hyvinvointialueen asioissa esittelijöinä 

toimivat aluenuorisovaltuutetut. 

Päätös: Kokous pidetty Espoossa, valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (Puheenjohtaja: Suominen 

Milla, Espoo 1. varapuheenjohtaja: Määttä Fanny, Inkoo; 2. varapuheenjohtaja: Kari Sandra, Kirkkonummi). 

Maaliskuussa tullaan järjestämään hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokous Vihdissä. 

 

11. Talous 



 

Esitys: Ei talouteen liittyviä asioita kokoukseen. 

Päätös: Käsiteltiin sitä, onko nuorisovaltuustolle mahdollista lahjoittaa rahaa. 

 

 

12. Esitykset 

 Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen. 

a. Ehdokasasettelu vaaleissa 

  Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 

  Esitys: Käydään läpi vaalien tilanne. 

  Päätös: Ensi vuonna aloittaa 14 uutta nuorisovaltuutettua. Vaaleja ei järjestetä, koska 

ehdokkaita on alle 16. 

b. Nuorilta nousseita ideoita 

 Esittelijä: Pihla Salmi 

 Esitys: Käydään läpi lukiolla ja Nummelanharjun koululta nuorilta nousseita ideoita. 

 Päätös: Nuorten kommentteja: Bussivuoroihin tullut parannusta, mutta edelleen sekavia 

(esim.  viimeinen bussi aamulla lähtee 8.25). Syrjäisten teiden kunto huono. Täysi-ikäisenä 

terveyspalveluiden kuten mielenterveyspalveluiden saaminen hankaloituu. Peruskoulun terveystiedon 

opetus puutteellista seksuaalivähemmistöjen kannalta. Nuorten kirpparitoiminnasta toive, Nummelan toria 

voisi hyödyntää enemmän. Nummelanharjun koululla oltiin kiinnostuneita yläkoulujen väliseen 

yhteistyöhön, esim. liikunta- tai taidekilpailuja. Taidetapahtumat kuten Nummela Art Night olivat 

toivottuja, mutta hinta voisi olla halvempi. Lukiolla oltiin kiinnostuneita yhteisestä toiminnasta Lohjan 

lukion kanssa. Otalammella ehdotettu värikuulasotaturnausta. 

c. Jouluglögit kunnanvaltuutettujen kanssa 

Viranhaltijoiden kyselytunnin yhteydessä nousi esiin nuorisovaltuuston aikaisempina 

vuosina järjestetty jouluglögit kunnanvaltuutettujen kanssa, jota mahdollisesti voisi 

herätellä henkiin. Kunnanjohtajaan on oltu yhteydessä asian tiimoilta. 

  Esittelijä: Pihla Salmi 

  Päätös: Lukion ruokalassa puoli tuntia ennen kunnanvaltuuston kokousta, klo 17.30. 12.12. 

Toivottavaa, että mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu osallistuu jouluglögeille. Tyyne Rintamäki ja 

Aurora Nieminen osallistuvat kunnanvaltuuston kokoukseen. 

d. Harrastamisen Suomen malli ohjausryhmän kokous 

Harrastamisen Suomen mallin ohjausryhmän kokous 21.11. klo 8-9 etäyhteydellä. 

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 



 

Esitys: Valitaan edustaja kokoukseen. 

Päätös: Valitaan Karo Marno edustajaksi kokoukseen. 

e. Lausuntopyyntö kaavasta N199 

https://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-

asemakaavat/nummela/n-199-nummelan-lentokentan-asemakaavamuutos/ 

  Esitys: Päätetään, onko nuorisovaltuusto vaihtoehdon A vai B kannalla. Täydennetään 

lausuntoa päätöksen mukaisesti. 

Esittelijä: Andreas Dimitriou 

Päätös: Nuorisovaltuusto on vaihtoehdon A kannalla. Sihteeri täydentää lausunnon. 

f. Nuorisovaltuutettujen ehdotuksia loppuvuodelle 

  Esittelijä: Pihla Salmi 

  Esitys: Käydään läpi ideoita loppuvuodelle. 

  Päätös: Lukiolta ja Nummelanharjun koululta nousseet ideat, esim. koulujenväliset 

tapahtumat tai muut nuorten tapahtumat koetaan hyviksi ideoiksi ensi vuodelle. Nuorten yhteisöllisyys on 

yksi mahdollisuus teemaksi ensi vuonna. Nuorisovaltuusto voisi mahdollisesti tehdä jotain 

eduskuntavaaleihin liittyvää. Ei nähdä järkevänä aloittaa enää uusia projekteja tänä vuonna. 

g. Vihdin elinvoimalautakunnan lausuntopyyntö liikkumisohjelmasta 

Vihdin elinvoimalautakunta pyytää lausunnot liikkumisohjelman 2022-2025 luonnoksesta 

sivistys-, hyvinvointi- sekä ympäristölautakunnilta, vanhus- ja vammaisneuvostolta, 

nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta ammattijärjestöiltä: Juko, JHL, Jyty, Tehy ja 

Super. 

Esittelijä: Pihla Salmi 

Esitys: Hallitus valmistelee joulukuun yleiskokoukseen esityksen lausunnosta, ja lausunto 

viimeistellään ja hyväksytään yleiskokouksessa. 

Päätös: Liikunta vähenee nuoren kasvaessa, mikä voi johtua siitä, että esim. lukiossa on 

vähemmän aikaa ja jaksamista liikkua vapaa-ajalla. Kokouksiin puheenvuoropallo, jota 

voidaan heitellä. Koululiikunta iso osa nuoren liikkumista, ei mieleistä nuorille koska ei itse 

saa vaikuttaa sisältöön. 

h. Kysely Nummelan keskusta-alueen kehittämisestä 

  Nummelan keskustan alueelle laaditaan uusi kaavarunko. Kaavarunkoa eli ydinkeskustan 

kehittämisen suuntaviivojen määrittelyä varten on laadittu alueesta kiinnostuneille kysely, jolla 

kartoitetaan näkemyksiä Nummelan ydinkeskustan nykytilanteesta, keskustaympäristön viihtyisyyteen 

vaikuttavista tekijöistä sekä kehittämiskohteista. 

https://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/nummela/n-199-nummelan-lentokentan-asemakaavamuutos/
https://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/nummela/n-199-nummelan-lentokentan-asemakaavamuutos/


 

  Esittelijä: Andreas Dimitriou 

  Esitys: Jaetaan kyselyä eteenpäin parhaaksi katsotulla tavalla. 

  Päätös: Tehdään kyselystä somepostaus. 

i. Osallistuminen Vihdin liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen 13.12. 

  Kokous tiistaina 13.12.2022 klo 13 – 15 kunnantalolla tai Teamsissä, ilmoittautuminen 

2.12. mennessä. Toiveena, että nuvan edustajat esittelisivät toimintaansa viime aikoina ja kertoisivat 

ajatuksiaan siitä, miten kunnan kestävää ja turvallista liikkumista voitaisiin edistää ja kuinka hyvin 

liikenneturvallisuusaiheet näkyvät nuorison keskuudessa. Työryhmää haluaisi myös tietää, olisiko 

nuorisovaltuustolla halukkuutta osallistua säännöllisemmin työryhmän kokouksiin. 

  Esittelijä: Pihla Salmi 

  Esitys: Valitaan osallistujat kokoukseen, ja päätetään, onko kiinnostusta osallistua 

useammin liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksiin. 

  Päätös: Karo Marno ja Tyyne Rintamäki osallistuvat. Nuorisovaltuustolla on kiinnostusta 

osallistua jatkossakin kokouksiin. 

j. Kauden aloituksen suunnittelu 

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 

Päätös: Pihla Salmi, Tyyne Rintamäki, Andreas Dimitriou, Aurora Nieminen, Karo Marno 

mukaan suunnittelemaan. 

k. Kunnanvaltuuston edustus 

Päätös: On koettu, että valtuustoinfon pohjalta on ollut helpompi ymmärtää valtuustossa 

käsiteltäviä asioita. Jatkossakin jokaiseen kokoukseen menee kaksi edustajaa, kiertävällä 

systeemillä halukkaiden mukaan. Mahdollisesti kokeillaan kerralla pidemmäksi aikaa 

päättämistä tulevaisuudessa. 

 

 

13. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot 

   Päätös: Ei uusia aloitteita. 

14. Muut esille tulevat asiat 

15. Ideointi 

16. Seuraava kokous 

Esitys: Seuraava kokous pidetään klo 17.00  14.12. pääkirjaston monitoimitilassa. 

Päätös: Seuraava kokous pidetään klo 17.00  14.12. pääkirjaston monitoimitilassa. 

 



 

17. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Päätetään kokous ajassa 19.26. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Puheenjohtaja Pihla Salmi 

 

_______________________________ 

Sihteeri Aurora Nieminen 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja Tyyne Rintamäki 

 

______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Nea Willström 


