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Osallistujat

Nimi
Läsnä

Klo
Aitosalo Peetu

tehtävä
17.01-18.19

Bytyqi Lindor

17.01-18.19

Heino Niklas

-

järvinen Aku

17.06-18.19

Kalintiv Daniel

17.01-18.19

Kalintiv Mikael

17.01-18.19

Kullas Eerik

17.01-18.19

Kåla Janica

17.01-18.19

Lunden Jore

17.01-18.19

Maaniemi Nathalie

17.01-18.19

Muuri Anna

17.01-18.19

Niemi Pihla

17.01-18.19

Paju Minni

17.01-18.19

Raita Patrik

17.01-18.19

Salomaa Aliisa

17.01-18.19

Paananen Johanna

17.01-18.19

Nuorisopalveluiden esimies

Karhulahti Arttu

17.01-18.19

Kummivaltuutettu

Nyyssönen Jonna

17.01-18.19

Kummivaltuutettu

Muu Läsnäolo:

Pesonen Sari
Vallittu Pertti
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§1

pöytäkirja 1/2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuuston toimintasäännön kohdan 7.6 ”Kokouksen päätösvaltaisuus”
mukaan nuorisovaltuuston järjestäytymis- kokous on päätösvaltainen, kun paikalla
on vähintään 2/3 jäsenistä.
Lisäksi kokouskutsu on annettu toimintasäännön edellyttämällä tavalla vähintään
viisi päivää ennen kokousta.
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto, ja todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

§2

Kokouksen järjestäytyminen
Ehdotus:
Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana Janica Kåla ja sihteerinä Daniel Kalintiv.
Lisäksi valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti järjestäytymiskokouksen päätyttyä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Peetu Aitosalo ja Lindor Bytyqi.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Peetu Aitosalo ja Lindor Bytyqi
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§3

pöytäkirja 1/2021

Nuorisovaltuuston puheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 4.1 Puheenjohtajan tehtävät
Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä
puheenjohtajistotyöskentelyä. Esityslista ja pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan
johdolla.
Puheenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan laillisuudesta ja
tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi
nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtajalla on oikeus päättää nuorisovaltuustoa
koskevista yleisistä asioista, kuten yhteistyökumppaneista.
Puheenjohtaja voi tarvittaessa asettaa työryhmiä pienten ja kiireellisten asioiden
hoitamista varten. Puheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle.
Puheenjohtaja hyväksyy nuorisovaltuuston laskut yhdessä toimintaa ohjaavan
kaupungin viranhaltijan kanssa.
Ehdotus:
Valitaan nuorisovaltuustolle puheenjohtaja kaudelle 2021-2022.
Päätös:
Puheenjohtajaksi nuorisovaltuustolle valittiin Janica Kåla kaudelle 2021-2022

§4

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 4.2 Varapuheenjohtajan tehtävät
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä
hoitaa puheenjohtajan määräämiä tehtäviä. Varapuheenjohtaja on vastuussa
toiminnastaan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto voi osoittaa
varapuheenjohtajalle oman vastuualueen nuorisovaltuuston toiminnasta.
Ehdotus:
Valitaan nuorisovaltuustolle varapuheenjohtaja kaudelle 2021-2022.
Päätös:
Varapuheenjohtajaksi nuorisovaltuustolle valittiin Jore Lunden kaudelle 2021-2022

www.salo.fi
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§5

pöytäkirja 1/2021

Nuorisovaltuuston sihteerien valinta kaudelle 2021-2022
Toimintasääntö
4.3 Sihteerin tehtävät
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja
välittää ne nuorisovaltuustolle sekä tarvittaessa kaupungin toimielimille. Sihteeri
pitää pöytäkirjaa kokouksista ja on vastuussa toiminnastaan puheenjohtajalle.
Ehdotus:
Valitaan nuorisovaltuustolle kaksi sihteeriä kaudelle 2021-2022
Päätös:
Nuorisovaltuuston sihteereiksi valittiin Daniel Kalintiv ja Lindor Bytyqi kaudelle
2021-2022

§6

Nuorisovaltuuston muiden toimihenkilöiden valinta kaudelle 2021-2022
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 4.4 Viestintävastaavan tehtävät
Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
nuorisovaltuuston viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintävastaava pitää yllä
nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia ja tekee tarvittaessa yhteistyötä
kaupungin viestinnästä vastaavan työntekijän kanssa. Viestintävastaava on
vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle.
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 5.6. Muiden toimihenkilöiden valinta
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan viestintävastaavan. Lisäksi
nuorisovaltuusto voi valita muita toimihenkilöitä tarpeen mukaan.
Ehdotus:
Valitaan nuorisovaltuustolle viestintävastaava kaudelle 2021-2022.
Päätös:
Nuorisovaltuuston viestintävastaaviksi valittiin Minni Paju ja Pihla Niemi kaudelle
2021-2022

www.salo.fi
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§7

pöytäkirja 1/2021

Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajien valinta kaudelle 2021-2022
Nuorisovaltuuston toimintasääntö
4.6 Valtuuston, lautakunnan tai työryhmän nuorisovaltuustoedustajan tehtävät
Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kaupungin muiden
nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston,
lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista.
Nuorisovaltuustolla on ollut nuorisovaltuuston edustaja seuraavissa lautakunnissa
kaudella 2021-2022:
- Kaupunkikehityslautakunta
- Opetuslautakunta
- Rakennus- ja ympäristölautakunta
- Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vapaa-ajan lautakunta

-

Ehdotus:
Nuorisovaltuusto valitsee nuorisovaltuuston varsinaisen
edustajan sekä varajäsenen kaupungin lautakuntiin.
Päätös:
Opetuslautakunta: pääjäsen Minni Paju, varajäsen Aliisa Salomaa
Kaupunkikehityslautakunta: pääjäsen Pihla Niemi, varajäsen Anna Muuri
Rakennus- ja ympäristölautakunta: pääjäsen Daniel Kalintiv, varajäsen Mikael
Kalintiv
Sosiaali- ja terveyslautakunta: pääjäsen Jore Lunden, varajäsen Patrik Raita
Vapaa-ajanlautakunta: pääjäsen Peetu Aitosalo, varajäsen Nathalie Maaniemi.
LaPe työryhmä pääjäsen Eerik Kullas, varajäsen Lindor Bytyqi
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8§

1/2021

Nuorisovaltuutettujen NUVA ry:n jäsenyys
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuorten osallisuuden puolestapuhuja.
Järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten
vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää
nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa.
Ehdotus:
Nuorisovaltuutetut liittyvät NUVA ry:n jäseniksi, ja jäsenmaksut
nuorisovaltuuston varoista.

maksetaan

Päätös:
Kaikki halukkaat liittyvät NUVA ry:n jäseniksi ja maksu hoidetaan kaupungin
puolesta.

§9

Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman valmisteleminen vuodelle 2021-2022
Nuorisovaltuuston toimintasääntö
6. TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINTAKERTOMUS
Puheenjohtajisto valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi
toimintasuunnitelman.
Ehdotus:
Puheenjohtajisto valmistelee nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaisesti
toimintasuunnitelman vuodelle 2021 päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.
Päätös:
Puheenjohtajisto valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2021 seuraavaan
kokoukseen.
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§ 10

Esityslista 1/2021

Nuorisovaltuutettujen esittely salo.fi -sivulla
Ehdotus:
Jokaisen nuorisovaltuutetun nimi, koulu ja sähköposti tulee Salon kaupungin sivulle.
Tietojen yhteyteen otetaan kuva joka näkyy nuorisovaltuutetun tietojen vieressä.
Kuvaus järjestetään sovitun ajan mukaisesti.
Päätös:
Kuvauksesta sovitaan ja tiedot annetaan kaupungin sivustolle.

§ 11

Nuorisovaltuuston kokouspäivät
Valitaan vuoden 2021 kokouspäivät
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto päättää, että nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti Salon
kaupungintalolla torstaisin klo 17.00 ja vuonna 2021 kokouspäivät ovat seuraavat:
4.2
4.3
1.4
6.5
3.6
5.8
2.9
7.10
4.11
2.12
Päätös:
Päätetään hyväksyä kokouspäivät sekä kokousajan että kokouspaikat.
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§ 12

Esityslista 1/2021

Tiedoksi tulleet asiat
Päätös:
-Promokuvaus kuntavaaleihin. Pyritään saamaan nuoret äänestämään.
-Nuvan oman nettisivun hankinta. Ei omaa nettisivua, pyritään parantamaan Salon
sivulla olevan nuorisovaltuuston esiintymistä

§ 13

Muut esille tulevat asiat
-Lautakunnista puhuttiin.
-keskustelua tulevasta toimintasuunnitelmasta.
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