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16. Seuraava kokous 
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1. Kokouksen avaus 

 

Päätös: Avataan kokous ajassa 17.05. 

 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: 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 erillisiä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia myönnettävänä. 

 

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 Andreas Dimitriou 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, lisäten ilmoitusasioihin kohdat i) Keskustelu Anu Rajajärven kanssa ja j) 

Mahdollisuus osallistua valtuustoryhmien kokouksiin sekä esityksiin kohta e) Nuvan nettisivut/sovellus. 

 

6. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus. 

Päätös: Allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

 

7. Ilmoitusasiat, ajankohtaiset asiat 

Puheenjohtaja käy läpi ilmoitusasiat. 

 

a) Hobby Hour -kokous 

 Liikkuvuustoiminnan käynnistämisestä keskustelua. 



b) Liikennetyöryhmän kokous 

Kokous 13.12. Kerrottu nuvasta, nuvan edustajat esittivät joukkoliikenneraportin ja mainitsivat 

liikenteen epäkohtia. Saatiin pysyvä edustus kokoukseen, sovitaan ensi vuoden alussa pysyvät 

edustajat. 

c) Glögitilaisuus 

Nuvan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelivät toimintaa tänä vuonna. Positiiviset fiilikset 

tilaisuudesta. Esille keskustelussa tullut esim. kansainvälinen yhteistyö (esimerkiksi Vihdin 

ystävyyskunta Otepää Virossa) Kiitosta nuvan toiminnasta valtuutetuilta. 

d) Nuvan driveen kirjautuminen 

Huomioidaan, ettei kirjauduta jatkossa yhtä aikaa, jotta tili ei lukkiudu. Salasanan vaihto 

ajankohtaista. 

e) Hyvinkään nuva-gaala 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuneet, käyty keskustelua muiden kuntien 

nuorisovaltuutettujen kanssa. Mahdollisesti jatkossakin yhteistyötä. 

f) Kokouspalkkioiden ja matkakulukorvausten tilanne 

Kokouspalkkioiden maksamiskäytännöt selvenevät ensi viikon aikana. 

g) Koulujen lukuvuosisuunnitelmat, oppilaiden osallistaminen 

Kouluille tarkoitus viestiä, että oppilaita tulisi osallistaa enemmän lukuvuosisuunnitelman 

suunnitteluun. 

h) Itsenäisyyspäiväjuhlan edustus 

Puheenjohtaja piti puheen juhlassa nuorisovaltuuston edustajana. 

i) Keskustelu Anu Rajajärven kanssa 

Keskusteltu nuvan kunnanhallituspaikasta, lupasi viedä asian puheenjohtajiston kokoukseen. 

j) Mahdollisuus osallistua valtuustoryhmien kokouksiin 

Glögitilaisuudessa tullut esille kunnanvaltuutettujen puolelta, että nuvalaiset voisivat käydä 

osallistumassa valtuustoryhmien kokouksiin. 

 

 

8. Toimikunnat, työryhmät 

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

tekee tarvittavat muutokset ja vahvistaa toimikunnan tekemän suunnitelman. 

 

a) Sometoimikunta: Tehty samaan tapaan postauksia. 

b) Kyselytoimikunta: Ei uutta toimintaa. 

c) Koulutoimikunta: Ei uutta toimintaa. 

d) Vaalitoimikunta: Käyty läpi vaaleja. 

 

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 

Kokous 23.11., nuvan edustajat paikalla. 

b. Sivistyslautakunta 

Esitettiin nuorisovaltuuston toimintaa vuonna 2022. Käsiteltiin muun muassa kouluteitä, 

jotka eivät ole turvallisia sekä Hobby Houria. 

c. Hyvinvointilautakunta 

Kokous tulossa 15.12. 

d. Elinvoimalautakunta 

Kokous 13.12., käsitelty kaavoitusta. 

e. Kunnanvaltuusto ja valtuustoinfo 

Kokouksessa 12.12. käsitelty muun muassa kaavoitussuunnitelmaa 2023-2024. Nimitettiin 

uusi kunnanvaltuutettu eronneen Teemu Leinon tilalle. 

f. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -hanke 

Seurantakokous tammikuussa. 

 

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: Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, tällöin myös nuva aloittaa kunnolla toimintansa. 

Toimintasääntö työstössä, ja ig-tili perustettu. 

 

11. Talous 

Esitys: Ei talouteen liittyviä asioita kokoukseen. 

Päätös: Ei talouteen liittyviä asioita kokoukseen. 

 

12. Esitykset 

 Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen. 

a) Toimintakertomuksen hyväksyminen 

 Esittelijä: Aurora Nieminen 

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus. 

Päätös: Hyväksytään toimintakertomus. Lisätään tavoitteet ja teemat, ja lähetetään eteenpäin 

kunnanhallitukselle. 



b) Ensi kauden aloitus 

Esittelijä: Johanna Haarahiltunen 

Esitys: Hyväksytään työryhmän valmistama suunnitelma kauden aloitusta varten. 

Päätös: Hyväksytään työryhmän valmistama suunnitelma kauden aloitusta varten. 

c) Toimintasäännön muutokset 

Esittelijä: Andreas Dimitriou 

Esitys: Käyty keskustelua kunnanvaltuutettu Anu Rajajärven kanssa nuorisovaltuuston 

kunnanhallituspaikasta. 

Päätös: Anu Rajajärvi vie asian esille kunnanhallitukseen. 

d) Vuoden 2022 koonti 

Esittelijä: Pihla Salmi 

Esitys: Käydään läpi toiminta vuonna 2022 ja fiilikset vuodesta. 

Päätös: Käyty läpi toiminta vuonna 2022 ja fiilikset vuodesta. 

e) Nuvan nettisivut/sovellus 

 Ideana Hyvinkään nuvan gaalan pohjalta nuvan nettisivut/sovellus. Samalla sivustolla voisi olla 

mahdollisuus äänestää, luoda kyselyitä, nuvan viestintäkanava, esimerkiksi nuorisovaltuuston ja 

oppilaskuntien hallitusten blogeja. Voisi olla myös suljettu puoli nuvalaisille, henkilökohtainen muistivihko, 

alusta talouden hallintaan jne. Karo lähtee työstämään. Mietitään enemmän ensi vuonna. 

 

13. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot 

   Päätös: Ei uusia aloitteita. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

   Päätös: Viihtyisämpi Vihti esille, sen suhteen ei ole tapahtunut uutta. 

15. Ideointi 

   Päätös: Toivomus nuijan hankinnasta kevääseen mennessä. 

16. Seuraava kokous 

Esitys: Nuvastartti pidetään 11.1.2023 pääkirjaston monitoimitilassa. 

Päätös: Nuvastartti pidetään 11.1.2023 pääkirjaston monitoimitilassa. 

 

 



17. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Päätetään kokous ajassa 18.34. 
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Puheenjohtaja Etunimi Sukunimi 

 

_______________________________ 
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Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi 

 

______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi 

 


