
 

Nuorisovaltuusto 

Pöytäkirja 31.1.2023 

Vetelin koulu klo 15:00 – 15:51 

 

Pj. Kimi Alaspää 

Siht. Anni Huusko 

Jäsen: Aili Huusko 

Jäsen: Karoliina Hietalahti  

Jäsen: Nea Nisula 

Jäsen: Saana Koskimäki 

Jäsen: Salla Koskimäki 

Jäsen: Viivi-Leena Kari 

Jäsen: Pietari Wishart 

 

Muu läsnäolo: Jaakko Kinnunen, vapaa-aikapäällikkö 

 

 

1.  Työjärjestysasiat:  

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

päätäntävaltaisuus, sekä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

Läsnä: Kimi, Anni, Aili, Karoliina, Nea, Saana, Pietari 

Poissa: Salla ja Viivi-Leena 

Muu läsnäolo: Jaakko Kinnunen, vapaa-aikapäällikkö 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:10. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pietari 

Wishart ja Aili Huusko. Kokous todettiin lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.  
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2. Jäsenen eroaminen:   

Oskari Tikkakoski on päättänyt pyytä eroa nuorisovaltuustosta 17.1.2023 lähettämällään 

viestillä vapaa-aikapäällikölle.  

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää myöntää Oskarille eron ja täyttää vapaana olevan 

jäsenpaikan kiinnostuneella vapaaehtoisella toisen asteen nuorella ja jollei heidän 

joukostaan löydy ketään niin kysytään yläasteelta.   

Päätös: Myönnettiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

3. Varapuheenjohtajan valinta:   

Oskari Tikkakosken eroamisen myötä varapuheenjohtajan paikka on avoin.    

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee jäsenistään uuden varapuheenjohtajan   

Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi Aili Huuskon 

 

4. Varajäsenet Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon on valittu Vetelin kunnan nuorisovaltuustosta 

edustamaan Kimi Alaspää ja Aili Huusko. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 

toimintasäännön mukaan jokaisella edustajalla on myös henkilökohtainen varajäsen.  

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää valita varajäsenet Kimille ja Ailille 

Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi varajäseneksi Kimille Saana Koskimäen ja Ailille Nea Nisulan 

 

4. Terveiset Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on 13.12.2022 pitämässään 

kokouksessa pyytänyt alueen kuntien nuorisovaltuustoja tuomaan terveisensä 7.2.2023 

pidettävään kokoukseen. Kuntien nuorisovaltuustojen hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 

valittujen edustajien on tarkoitus kertoa tulevassa kokouksessa nämä tervehdykset. Asiat 

voivat koskea nuorten osallisuuden toteutumista kunnissa, sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toteutumista nuorille sekä muista aiheista, jotka koskettavat hyvinvointialueen 

nuorisovaltuuston toimintaa.    

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää keskustella asioista, jotka Kimi ja Aili voisivat tuoda esille 

Vetelistä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokoukseen.    
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Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että työryhmä, johon kuuluu pj, vpj, sihteeri ja vapaa-

aikapäällikkö koostavat terveiset. Terveiset käyvät vielä kuulemiskierroksella 

nuorisovaltuustolla.  

 

5. Artisti nuorille Raivaajarockkiin tai irtanaisviikoille 

 Nuorille toivottaisiin jotain sopivaa artistia esiintymään joko Raivaajarockkiin tai 

irtanaisviikoille. Asiassa voitaisiin tehdä yhteistyötä tapahtumien toteuttajien kanssa ja 

osallistua artistin keikkakustannuksiin. 

Ehdotus: Toteutetaan nuorille kysely artistitoiveista ja pyritään toteuttamaan keikka 

toivotulle artistille.  

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nuorisovaltuusto tekee gallup kyselyn 

mahdollisista artisteista ja kyselee vielä erikseen artistitoiveita.  

 

6. Hiihtolomaviikon ohjelmaa nuorille 

Vapaa-aikatoimi pyrkii järjestämään nuorille hiihtolomaviikolle ohjelmaa yhteistyössä 

seutukunnan nuorisotoimien kanssa.  

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää esittää mahdollisia toiveita nuorille suunnatuista 

toiminnasta tai tapahtumista hiihtolomaviikolle, päättää osallistuuko se niiden 

toteuttamiseen ja haluaako se itse toteuttaa jotain ohjelmaa hiihtolomaviikolle.  

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää toteuttaa nuorisotilalle leffaillan ja kisailua. Tarkemmasta 

ohjelmasta päätetään nuvan whatsapp ryhmässä.  

 

 

7. Muut asiat: 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää käydä keskustelua muista mahdollisesti esille tuotavista 

asioista 

1. Jaakko selvittää toimiko Oskari jossain toimielimessä varajäsenenä ja jos näin on, 

hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen.   

 

2. Seuraava kokous pidetään maaliskuun alkupuolella 

Kokous päätettiin klo: 15:51 
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