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Pöytäkirja 

 

 

Aika: 15.2.2022 klo 17:00 – 19:00 

Paikka: KitinVaparin saunakabinetti 

 

Paikalla 

Kirsikka Typpö, puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston edustaja   

Melissa Märsylä, viestintävastaava                                 

Tommi Vähätiitto 

Martta Autio                                                                    

Onerva Typpö                                                   

Veeti Paananen, taloudenhoitaja, kaupunginvaltuuston varaedustaja             

Siiri-Sofia Katila                 

Hannes Humalajoki, ensimmäinen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston edustaja        

Eeva Autio  

Arto Marjala, vapaa-ajan ohjaaja 

 

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla olevien edustajien ja muiden kokouksessa olevien 

esittely. 

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:35, Arto Marjala keräsi läsnäolijat. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 

ennen kokousta. 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista on lähetetty kutsutuille 

8.2.2022. 

 

 

3. Järjestäytyminen 

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat voivat toimia 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

Sihteerinä toimii vapaa-ajan ohjaaja. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Autio ja Veeti Paananen. 

 

 



4. Nuorisovaltuuston jäsenten + varajäsenten yhteystietojen tarkastus 

Tarkistetaan, että kaikkien jäsenten yhteystiedot ovat oikein. 

Vahvistetaan nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet.  

Varajäsenet tiedoksi jäsenille (jäsen ilmoittaa itse varajäsenelle, jos ei pääse kokoukseen) 

Päätös: Sihteeri varmisti yhteystiedot oikeaksi ja teki tarvittavat korjaukset. 

 

 

5. Nuorisovaltuuston jäsenen vaihdos sekä eroanomus 

- Jäsen Martta Autio anoo vaihtaa paikkaa varajäsenensä Lukas Sivulan kanssa. 

- Susanne Koskela anoo eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä (sekä toisen 

varapuheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston varaedustajan toimenkuvastaan). 

Päätös:  

- Martta Autio siirtyy varajäseneksi ja Lukas Sivulasta tulee varsinainen jäsen. 

- Susanne Koskelan eroanomus hyväksytään. 

 

6. Nuorisovaltuuston toimihenkilöiden valinta  

Valitaan muut toimihenkilöt kuluvalle kaudelle; 

1. viestinnästä vastaavan ryhmän valinta 

2. toisen varapuheenjohtajan valinta (tyttö) 

3. kaupunginvaltuuston varaedustajan valinta (tyttö) 

Päätös: 

1. Viestinnästä vastaavan ryhmän valinta: Melissa Märsylä, Onerva Typpö, Siiri-Sofia Katila 

ja Lukas Sivula 

2. toiseksi varapuheenjohtajan valinta (tyttö): Valittiin Eeva Autio 

3. kaupunginvaltuuston varaedustajan valinta (tyttö): Valittiin Eeva Autio 

 

7. Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelman pohjaksi on luotu vuosikello tapaamisissa 14.12.2021 ja 11.1.2022. 

Tämä pohja on muokattavissa tarvittaessa. Vuosikello on kaudesta riippuvainen ja tuleva 

nuorisovaltuusto rakentaa omansa tarvittaessa. 

Päätös: Vuosikello hyväksyttiin toimintasuunnitelma pohjaksi nuorisovaltuustolle. 

 

8. Nuorisovaltuuston talousarvio / budjetti 2022 (toiveet / ideat) 

- Budjetti vuodelle 2022 on 2000€ 

- Vuosikelloa rakentaessa on ideoita otettu toimintakaudelle nuorisovaltuuston tapaamisissa. 

Päätös: 14.12.2021 ja 11.1.2022 rakennettu vuosikello hyväksyttiin toimintasuunnitelmalla 

kuluvalla kaudella seuraavalla muutoksella. Toukokuulle kirjattiin järjestettäksi nuorenmessut 

tapahtuma. Tapahtuma pohditaan uusiksi kokouksen loppupuolella.  

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Nuorisovaltuuston sisäinen WhatsApp-ryhmä sekä nuorisovaltuuston virallinen sähköposti 

on luotu. (sähköposti osoite on: nuorisovaltuusto.kannus@gmail.com) 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston WhatsApp-ryhmä sekä sähköposti tuotiin kaikkien tietoon sekä päätettiin 

viestintävastaavalle ryhmälle antaa tehtäväksi perustaa tiedotuskanavaksi Instagram. 

Suunnittelupalaveri nuorisovaltuuston toukokuulle esittävän tapahtuman suunnittelua varten 

nuorisotila Ylärillä 25.2.2022 klo 17:00 kutsutaan nuorisovaltuutetut ja varajäsenet. 

 

10. Tiedoksi tuotuja asioita 



Tiedoksi: Edellisessä kokouksessa varajäsen Vilma Joki-Hollannin tilalle nuorisovaltuustoon 

on otettu Senja Humalajoki 

Tiedoksi: Jäsen saa käydä nuorisovaltuuston kauden loppuun, mikäli koulu vaihtuu toiselle 

paikkakunnalle 

 

- Jäsen saa käydä nuorisovaltuuston kauden loppuun, mikäli koulu vaihtuu toiselle 

paikkakunnalle 

- Puheenjohtaja Kirsikka Typpö, varapuheenjohtaja Hannes Humalajoki yhdessä Arto 

Marjalan kanssa ovat tehneet yhteenvedon 14.12.2021 osasta esille tulleista 

parannusehdotuksista Kannuksessa, yhteenveto toimitettiin tekniselle johtajalle 

Johanna Vakkurille sähköpostitse, johon saatiin kuittaus. 

- Puheenjohtaja Kirsikka Typpö, varapuheenjohtaja Hannes Humalajoki yhdessä Arto 

Marjalan kanssa loivat unelmien kesäduuni kilpailun, joka vietiin kaupunginvaltuuston 

asialistalle käsittelyyn. 

 

11. Seuraava nuorisovaltuuston kokous 

Seuraavan nuorisovaltuuston kokouksen päättäminen. 

Päätös: Seuraava kokous pidetään 8.4.2022 klo 17:00-19:00 Nuorisotila ylärillä. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Päätös: Kokous päättyy klo 19:02 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu Kannuksessa ___ / ___ 2022 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Veeti Paananen, pöytäkirjantarkastaja  Eeva Autio, pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Kirsikka Typpö, puheenjohtaja   Arto Marjala, sihteeri 


