
KANNUKSEN NUORISOVALTUUSTON 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 22     

 

 

Aika: Perjantai 8.4.2022 klo 17:15 – 18:19 

Paikka: Nuorisotila Yläri 

 

Paikalla:                                    

Lukas Sivula, jäsen                                                                    

Onerva Typpö, jäsen                                                   

Veeti Paananen, taloudenhoitaja, kaupunginvaltuuston varaedustaja        

Hannes Humalajoki, ensimmäinen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston edustaja        

Riika Ypyä, varajäsen 

Susanna Lehtonen-Sarlin, vapaa-aikasihteeri 

 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista on lähetetty 

jäsenille sähköpostitse 1.4.2022. 

 

Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajan Kirsikka 

Typön estyneenä, kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Hannes 

Humalajoki. 

 

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat voivat 

toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veeti Paananen ja Onerva Typpö. 

 

3. Kokouspalkkio  

Tiedoksi kaupunginvaltuustossa tehty päätös 21.3.2022/pykälä 13 jossa käsitellään 

kokouspalkkioita. Ennakkoon on jäsenille ja varajäsenille erikseen lähetetty 

sähköposti missä kerrotaan päätöksestä ja kuinka toimia saadakseen palkkion. 

 

Ehdotus: Käydään läpi valtuuston tekemä päätös sekä maksupäivät 

 

Päätös: Käytiin läpi kaupunginvaltuuston päätös kokouspalkkioista ja maksupäivistä. 

 

 

4. Paneeli 



Paneelikeskustelu järjestetään 2.5.2022 nuorisovaltuuston toimesta Juhani Vuorisen 

koululla. Valmistelut ollaan jo aloitettu. 

 

Ehdotus: Käydään läpi valmistelut missä mennään ja selvennetään vastuualueita. 

 

Päätös: Käytiin läpi 2.5.22 järjestettävän paneelitapahtuman järjestelyjä. 

Oheismateriaali järjestelyistä jaettu kokouksessa jäsenille, jossa huomioitu 

vastuualueet.  

Arvontapalkinnot maksetaan nuorisovaltuuston tililtä. Arvonta suoritetaan tapahtuman 

lopussa. Keskusteltiin paikallistelevision käytöstä tapahtumassa, jotta paneelin voisi 

katsoa myös jälkikäteen. Tarjoilut hoitaa Juhani Vuorisen koulun 9C luokka. 

Tiedotusta tehostetaan vielä viestintäryhmän tekemällä lehdistötiedotteella ja koulun 

omassa Info-tv:ssä. 

 

5. Nuorisovaltuuston näkyväisyys  

Millä tavoin nuorisovaltuusto lisää näkyväisyyttään. Tiedoksi myös nuorisovaltuuston 

pöytäkirjojen julkaisu tullaan tekemään kannuksen verkkosivuille. 

 

Ehdotus: Kerätään puheenvuoroissa ehdotuksia. Mikäli ehdotuksia paljon käydään 

keskustelua ja tarvittaessa äänestetään mitä toteutetaan. 

 

Päätös: Käytiin keskustelua nuorisovaltuuston näkyvyyden lisäämisestä. Päätettiin 

toteuttaa seuraavia toimia näkyvyyden lisäämiseen. Päävastuu viestintäryhmällä, 

mutta kaikki jäsenet mukana valmisteluissa. 

- Slide-esitys nuorisovaltuustosta paneelitapahtumaan 

- juttu nuorisovaltuustosta Lestijokilehteen ja Keski-Pohjanmaa lehteen 

- tiedotusta koulun omassa info-tv:ssä 

- aamunavaus koululla paneelia edeltävänä viikolla (paneeli + arvonta + kesäduuni) 

- instagramiin – palkinto seuraajien kesken (ehdotettu palkinnoksi KitinVaparin 

palkintoa) 

 

6. Julkilausuma Ukrainan sotaan ja Venäjän toimiin 

Kirsikka Typpö esittää, että Kannuksen nuorisovaltuusto antaa julkilausuman, jossa 

kertoo tukevansa Ukrainaa ja tuomitsevansa kaikki maahan kohdistuvat Venäjän 

sotatoimet. Nuorisovaltuusto myös kiittää kaupunkia ja seurakuntaa hienosta 

toiminnasta pakolaisten auttamisessa. Julkilausuma voidaan esittää Instagramissa 

siihen sopivan kuvapostauksen yhteydessä. 

 

Ehdotus: Hyväksytään oheinen julkilausuma seuraavasti. Viestintäryhmä valmistelee 

julkaisun Instagramiin. 

 

Kannuksen nuorisovaltuusto antaa julkilausuman, jossa nuorisovaltuusto antaa 

tukensa Ukrainalle ja tuomitsee kaikki maahan kohdistuvat Venäjän sotatoimet. 

Nuorisovaltuusto myös kiittää kaupunkia ja seurakuntaa hienosta toiminnasta 

pakolaisten auttamisessa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus. 

 

 



 

 

 

7. Muut esille tulevat asiat 

 

- Unelmien kesäduuni- kilpailu etenee. Valinta toteutuvista kesätöistä tulee tehdä 

2.5.2022. Tämä voisi olla seuraava nuorisovaltuuston kokouspäivä. 

 

- Tulevien nuorisovaltuustovaalien katsaus – seuraavat vaalit keväällä 2023. 

 

- Keski-Pohjanmaan nuorisovaltuustojen tapaaminen Villa Elbassa 12.4.2022.  

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kirjattiin ylös, että 12.4 Villa Elbassa järjestettävään 

tilaisuuteen osallistuu 5 nuorta Kannuksesta (Veeti Paananen, Hannes Humalajoki, 

Onerva Typpö, Kirsikka Typpö ja Lukas Sivula). Tilaisuuteen mennään 

yhteiskyydityksellä Lestijärven ja Toholammin nuorten kanssa. 

 

8. Seuraava nuorisovaltuuston kokous 

Seuraavan nuorisovaltuuston kokouksen päättäminen. 

 

Ehdotus: Ehdotetaan seuraavaksi kokouspäiväksi ma 2.5.2022 klo 17 – 19 nuorisotila 

Ylärillä. Kokouksessa käydään läpi paneelikeskustelun palaute ja valitaan Unelmien 

kesäduuni-kilpailun voittaja. 

 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 18.19. 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ____ / ____ 2022 

 

 

 

___________________   ____________________ 

Veeti Paananen    Onerva Typpö 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Hannes Humalajoki    Susanna Lehtonen-Sarlin  



puheenjohtaja     sihteeri 


