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NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: torstai 11.2.2021 klo 17.30 -18.30 

Paikka:  Teams- verkkokokous  

Paikalla:  

Elina Rousu-Karlsen  puheenjohtaja (valtuutettu) 

Mari Syväjärvi  sihteeri (koulunuorisotyöntekijä) 

Jani Ollila  varapuheenjohtaja 

Jan Wahlberg jäsen 

Jutta Keskitalo  jäsen 

Nea Karlsen   jäsen  

Tatu Lankinen jäsen 

Väinö Kotavuopio jäsen 

Per-Jona Labba jäsen 

Kimi Keskitalo  jäsen  

muut 

Miika Saukkonen etsivä nuorisotyöntekijä  

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Jutta Keskitalo   Jan Wahlberg 
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Asialista:  

1 Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.53 ja totesi kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jutta Keskitalo ja Jan 

Wahlberg. 

 

Selostus: 

Toimintasäännön mukaan kokouskutsu lähetetään neljä (4) vuorokautta ennen 

kokousta sähköpostilla tai muulla sovitulla tavalla nuorisovaltuuston jäsenille. 

Kokouskutsussa mainitaan paikka, aika ja käsiteltävät asiat. Tarvittaessa 

nuorisovaltuusto voi kokoontua lyhyemmälläkin varoitusajalla 

 

 

2 Toimihenkilöiden valinta 

Sihteeri avasi lyhyesti lautakuntien toimintaa. Elinvoimalautakuntaan valittiin Jani 

Ollila ja hyvinvointilautakunnassa jatkaa Jutta Keskitalo. Kunnanvaltuustoon ei 

tullut ehdokkaita ja valinta jätettiin avoimeksi.  

 

Selostus: 

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuuston puheenjohtajan, nuorisovaltuusto 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toiminnan kannalta 

tarpeelliset toimihenkilöt esim. edustajan/edustajat valtuuston, lautakuntien tai 

vastaavien kokouksiin. 

 

3 Varapuheenjohtajan valinta  

Viime kaudella varapuheenjohtajana toiminut Jani Ollila jatkaa 

varapuheenjohtajana. Muita ehdotuksia ei tullut.  

 

Selostus: 

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuuston puheenjohtajan, nuorisovaltuusto 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toiminnan kannalta 

tarpeelliset toimihenkilöt esim. edustajan/edustajat valtuuston, lautakuntien tai 

vastaavien kokouksiin. 

 

 

4 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio  

vuodelle 2021  

 

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion.  Siirretään Lapin 

nuorisofoorumiin ja matkakuluihin varattu raha muuhun toimintaan, koska 

matkat on koronan vuoksi peruttu. Kokoustarjoilut toimitetaan osallistujille kotiin 

ennen jokaista kokousta. Nuorisovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja 

talousarvion, jotka ovat liitteenä.  
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Selostus: 

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja 

suunnittelee määrärahansa käytön. Nuorisovaltuuston laskut hyväksyy 

henkilöstöjohtaja. Vuoden 2021 budjetti on 5000€. 

 

5 Toimielinten yhteinen tapahtuma "Koronan vaikutukset"  

Sihteeri selosti mikä tapahtuman tavoite on. Päätettiin järjestää 

verkkotapaaminen, johon kutsutaan nuorisoneuvoston lisäksi vanhus- ja 

vammaisneuvosto. Jutta Keskitalo ja Jan Wahlberg järjestävät tapaamisen 

yhdessä sihteerin kanssa kevään 2021 aikana, yksityiskohdista sovitaan 

Whatsappin välityksellä.  

 

Selostus: 

Edellinen nuorisovaltuusto sai tehtäväkseen järjestää toimielinten yhteisen 

tilaisuuden jota ei kuitenkaan ehditty järjestämään. Etsivä nuorisotyöntekijä 

Miika Saukkonen (entinen sihteeri) oli alussa paikalla kertomassa tapahtuman 

tarkoituksesta, joka on selvittää eri ryhmien kokemukset koronan ajalta ja 

välittää viestiä eteenpäin lautakuntiin ja päättäjille.  

 

6 Muut asiat  

Sihteeri tiedusteli jäseniltä tarvetta nuva-koulutukselle. Tarvetta koulutukselle ei 

ollut.  

 

7 Seuraava kokous  

Sihteeri ehdottaa kokousta viikoille 16 tai 17, tarkempi päivämäärä päätetään 

nuvan WhatsApp-ryhmässä.  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 


