
 

Nuorisovaltuusto 

Pöytäkirja 29.9.2022   

Vetelin koulu klo 15:00 – 16:20 

 

1.  Työjärjestysasiat:  

 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja 

päätäntävaltaisuus, sekä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

Läsnä: Salla Koskimäki, Aili Huusko, Kimi Alaspää (pj.), Saana Koskimäki, Viivi-Leena Kari, 

Anni Huusko (sihteeri), Jaakko Kinnunen ( 

Poissa: Alina Saari, Nea Nisula, Oskari Tikkakoski 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:07. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aili Huusko ja Saana Koskimäki.  

 

2.  Nuorisovaltuuston toimintasääntö:  

Vetelin kunnanvaltuusto on hyväksynyt nuorisovaltuuston toimintasäännön kokouksessaan 

26.4.2017 (§24) Toimintasääntöä on tarpeen päivittää useamman asian osalta vastaamaan 

ajantasaista lainsäädäntöä, sekä toimintaa.  

 

Ehdotus: Vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnunen esittelee kohtia, joita on tarvetta muuttaa ja 

nuorisovaltuusto päättää toimintasäännön muutoksista vieden ne eteenpäin 

hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.   

 

Päätös: Muutokset toimintasääntöön hyväksyttiin Jaakon esittelemällä tavalla 
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3. Nuorten harrastustoiminnan esilletuominen:  

Nuorille suunnattua harrastustoimintaa ei ole laitettu mihinkään selkeästi/kootusti esille, 

vaan tiedot harrastusmahdollisuuksista ovat vaikeasti löydettävissä useissa eri paikoissa.  

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää esittää, että nuorille suunnattu harrastustoiminta 

koottaisiin selkeästi yhteen paikkaan kunnan nettisivuille. 

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää esittää vapaa-aikatoimelle, että harrastukset löytyvät 

kunnan nettisivuilta. Jaakko hoitaa asian  

 

4. Nuorisovaltuuston toiminnan tiedottaminen:   

Uusien jäsenten saaminen nuorisovaltuustoon on hankalaa. Nuoria ei ole tiedotettu 

kunnolla nuorisovaltuustosta tai sen toiminnasta. 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää käydä kiertämässä kouluilla kertoen toiminnastaan, 

ottaa käyttöön somekanavia ja valita niihin tiedotusvastaavat sekä laatia mainosjulisteen 

nuorisovaltuusto toimintaa koskien koululle. 

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää käydä kertomassa yläkoululla ja lukiossa viikolla 43. 

Tiedotusvastaaviksi valittiin Aili ja Viivi-Leena ja tiedotuskanavana otetaan käyttöön 

Instagram tili. Mainosjulisteen laatii pj, sihteeri ja Jaakko yhdessä ja hyväksyttää vielä sen 

nuorisovaltuustolla, sekä laittaa kouluille esille.  

 

5. Tapahtumien järjestäminen nuorille:   

Nuorille erityisesti suunnattuja tapahtumia ei juurikaan ole Vetelissä. Myöskään 

järjestetyissä tapahtumissa ei ole erityisemmin huomioitu nuoria. 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää käydä keskustelua nuorille suunnattujen tapahtumien 

järjestämiseksi Vetelissä, sekä tuoda esille ehdotuksia nuorten huomioimiseksi kunnassa 

perinteisesti järjestettyihin tapahtumiin ja päättää osallistumisesta niiden toteuttamiseen. 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Keskusteltiin Halloween tapahtuman 

järjestämisestä 5-6lk:lle ja yläastelaisille, sekä osallistumisesta joulunavajaisten 

suunnitteluun. Muuta tapahtumatoimintaa mietitään lisää myöhemmin.  
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6. Muut asiat: 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää käydä keskustelua muista mahdollisesti esille tuotavista 

asioista. 

1. Anselmi Taipale ilmoiti ettei hän pysty enää osallistua nuvatoimintaan.  

Päätös: Anselmille myönnetään ero ja hänen paikkansa nuvassa täytetään vapaaehtoisella 

nuorella, joka ilmoittautuu Jaakolle.  

2. Pidetään palaveri tapahtumatoiminnasta viikolla 41 ja avataan IG-tili.  

 

Kokous päätettiin klo 16:20 
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