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Pöytäkirja 

 

 

Aika: 2.5.2022 klo 17:00 – 19:00 

Paikka: Nuorisotila Yläri 

 

Kutsuttu:      

Kirsikka Typpö, puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston edustaja   

Melissa Märsylä, viestintävastaava                                 

Lukas Sivula, jäsen                                                                                                                     

Veeti Paananen, taloudenhoitaja, kaupunginvaltuuston varaedustaja             

Hannes Humalajoki, ensimmäinen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston edustaja        

Eeva Autio, jäsen  

 

Susanna Lehtonen-Sarlin, vapaa-aikasihteeri 

Arto Marjala, vapaa-ajan ohjaaja        

 

 

 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista on lähetetty 

jäsenille sähköpostitse 27.4.2022. 

 

Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:09 

 

 

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat voivat 

toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

Ehdotus: Nuorivaltuusto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Autio ja Veeti Paananen 

  



 

 

3. Unelmien kesäduunikilpailun voittajien valinta  

Nuorisovaltuusto valitsee toteutettavat unelmien kesäduunit.  

 

Ehdotus: Käydään hakemukset läpi ja tehdään valinnat. 

 

Päätös: Hakemuksia on saapunut yhteensä 4kpl. Puheenjohtaja avaa avoimen 

keskustelun hakemuksista. Puheenjohtaja päättää avoimen keskustelun ja 

käynnistetään äänestys hakemuksista siten mitä ei tultaisi toteuttamaan. Kesäkahvila 

hakemus sai 5 ääntä ja näin karsiutui pois. Veeti Paananen jäävättiin äänestyksen 

ajaksi ja toimi kuitenkin toisena ääntenlaskijana. 

Toteutettavat kesätyöt ovat: 

- Oona Kopsalan Liikuntakerhojen pitäminen lapsille 

- Pinja Pelto-Arvon Ympäristön siistiminen sivukylissä 

- Mea Mäkeläisen Lasten hoitaja 

 

 

4. Muut esille tulevat asiat 

Kaupungin tiedotuslehti 19.5. nuorisovaltuustosta asiat lehteen. 

 

2.5. pidetyn paneelikeskustelun läpikäyminen. 

 

Ehdotus: 

 

Päätös:  

- Kaupungin tiedotuslehteen kerätään aineisto nuorisovaltuustosta. Puheenjohtaja 

ehdotti sopivaa hetkeä koulun jälkeen yhteiselle aineiston kokoamiselle. 9.5. 

klo14:20 kariutui aineiston kokoamisajankohdaksi, paikka ilmoitetaan myöhemmin 

nuorisovaltuuston WhatsApp-ryhmässä. Sihteeri hoitaa WhatsApp-ryhmään 

apukysymyksiä. 

- 2.5. pidetyn paneeli käytiin läpi. Jo tapahtuman aikana kävi ilmi että kahvion 

hoitanut luokka oli joutunut käyttämään saman verran rahaa kahvion pitämiseen 

mitä korvaus oli. Arto Marjala tarkastaa onko nuorisopuolella mahdollista maksaa 

lisäkorvaus luokkaretkirahastoon.   

 

 

5. Seuraava nuorisovaltuuston kokous 

Seuraavan nuorisovaltuuston kokouksen päättäminen. 

 

Ehdotus: 

 

Päätös: 15.8. klo 16:00 nuorisotila ylärillä. 

 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17:07 



 

Pöytäkirja tarkastettu ____ / ____ 2022 

 

 

 

___________________   ____________________ 

Veeti Paananen    Eeva Autio 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Kirsikka Typpö     Arto Marjala  

puheenjohtaja     sihteeri 

 


