
     Euran kunta 

Nuorisovaltuusto 

Nuorisovaltuuston kokous     2/2023 

                Esityslista     

  

Aika  torstai 23.3.2023 klo 16.30 

  

Paikka  Virastotalon yläkerran kokoustila (Satakunnankatu 12) 

  

Läsnä   

Poissa  

  

1. Kokouksen avaus 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

  

Ehdotus  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Päätös  

  

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  

  

Nuorisovaltuuston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa 

valittua pöytäkirjantarkastajaa.  

 



 Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa   

Päätös 

  

4. Toimintakertomus  

 

Toimintasuunnitelma valmistellaan vuosittain puheenjohtajan johdolla. 

Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. 

Sekä toimintasuunnitelma että toimintakertomus toimitetaan vuosittain 

kunnanhallitukselle ja lautakunnille. 

  Nuorisovaltuusto 12.1.2023: 

Ehdotus  Laaditaan nuorisovaltuuston toimintakertomus vuodelta 2022 

Päätös Toimintakertomuksen laatiminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, ja sihteeri 

tekee siitä luonnoksen. 

 

  Nuorisovaltuusto 9.2.2023: 

Ehdotus Käydään läpi sihteerin laatima luonnos ja muokkaillaan tarvittaessa.  

Keskustelimme: Olavi on listannut viime vuoden tapahtumia ylös. Olavi kirjoittaa toimintakertomuksen 

valmiiksi seuraavaan kokoukseen mennessä, jolloin toimintakertomus tarkistetaan ja 

vahvistetaan. 

 

Ehdotus Vahvistetaan toimintakertomus. 

Päätös 

 

5. Toimintasuunnitelma 

 

Toimintasuunnitelma valmistellaan vuosittain puheenjohtajan johdolla. 
Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. 
Sekä toimintasuunnitelma että toimintakertomus toimitetaan vuosittain 
kunnanhallitukselle ja lautakunnille. 

  Nuorisovaltuusto 12.1.2023: 

Ehdotus  Laaditaan nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 



Päätös: Laadimme toimintasuunnitelmasta pohjan, joka vahvistetaan puhtaaksi kirjoitetussa 

muodossa ensi kokouksessa. 

  

 Nuorisovaltuusto 9.2.2023: 

Ehdotus Käydään läpi toimintasuunnitelman luonnos ja muokkaillaan tarvittaessa.  

Keskustelimme: Toimintasuunnitelmaa luonnosteltiin, löytyy Janinalta. Tarkistetaan ja vahvistetaan 

seuraavassa kokouksessa. 

 

Ehdotus Vahvistetaan toimintasuunnitelma. 

Päätös 

 

6. Toimintasäännön päivittäminen 

Toimintasäännöstä: 

4. Talous, toimintatavat ja tehtävät 

Nuorisovaltuuston toimintaan varataan määrärahat (5000€ vuonna 2018) 

hyvinvointipalveluiden talousarvioon. Nuorisovaltuusto päättää toimintaansa varattujen 

määrärahojen käytöstä. 

 

8. Nuorisovaltuuston toiminnasta erottaminen 

Toistuvasti nuorisovaltuuston sääntöjä ja tarkoitusta laiminlyövä tai vahingoittava 

henkilö voidaan erottaa valtuustosta kokouksen yksimielisellä päätöksellä. 

 

Ehdotus Päivitetään kohtaa 4: Nuorisovaltuuston toimintaan on varattu määrärahat (5000€ 

vuonna 2023) hyvinvointipalveluiden talousarviossa. Nuorisovaltuusto päättää 

toimintaansa varattujen määrärahojen käytöstä. 

 

 

Lisätään kappaleeseen 8: nuorisovaltuusto voi erottaa jäsenen, jos hän on kaksi kertaa 

peräkkäin poissa nuorisovaltuuston kokouksesta poissaolon syytä etukäteen 

ilmoittamatta tai, jos ei hoida sovittuja tehtäviä aikataulun mukaisesti ilman 

perusteltua syytä. 

Päätös 



 

7. Nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston yhteistyö  

  

Nuorisovaltuusto 20.10.2022 

”Satakunnan nuorisovaltuusto ja Satakunnan vanhusneuvosto ovat lähestyneet kuntia 

yhteistyökirjeellä. He tuovat esiin nuorten ja ikäihmisten välisen yhteistyön tärkeyden. 

Kirjeessä he esittävät konkreettisia ehdotuksia mahdollisen yhteistyön aloittamiseksi 

kunnissa. He myös toivovat, että yhteistyöasiaa käsiteltäisiin sekä kunnan 

vanhusneuvoston että nuorisovaltuuston kokouksissa.  

  

Mahdollisiksi yhteistyötavoiksi he ehdottavat mm. seuraavaa:  

   - vierailut ristiin kokouksissa ja yhteiskokoukset 

   - yhteinen tapahtuma perheille  

   - yhteiset teemakahvit nuorten ja ikääntyvien kesken 

   - sometempaukset  

   - peli-illat  

   - reseptien vaihto 

   - yhteisluento molemmille tärkeästä aiheesta   

Euran vanhusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan. He suhtautuvat yhteistyöhön 

myönteisesti ja toivovat esimerkiksi nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston tapaamista.   

Ehdotus Keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista.  

Päätös Nuorisovaltuusto suhtautuu myönteisesti vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston 

yhteistyöhön.   

  

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Eemeli Komulainen on yhteistyön osalta 

yhteydessä vanhusneuvoston puheenjohtaja Matti Henelliin. Ajatuksena on, että 

yhteistyö aloitettaisiin yhteisellä kokouksella, jossa mietitään, miten yhteistyötä 

toteutetaan jatkossa.  

  

Vanhusneuvosto ehdottaa nuorisovaltuustolle yhteistapaamista 15.12.2022 klo 16.30 

kunnanviraston kahviossa. Tapaamisessa sovitaan tulevasta yhteisestä toiminnasta. 

Nuorisovaltuuston varsinainen kokous alkaa klo 17.30.  

  



Ehdotus  Nuorisovaltuusto osallistuu tapaamiseen sekä miettii mahdollista yhteistä toimintaa. 

Toiminnan olisi hyvä olla suunnattu kaikille kunnan kunnan nuorille sekä vanhuksille.  

Päätös Nuorisovaltuusto tapaa vanhuusneuvoston 15.12.2022 klo 16.30 kunnanviraston 

kahviossa. Nuorisovaltuuston varsinainen kokous alkaa klo 17.30. Tapaamisessa 

nuorisovaltuusto haluaa perehtyä vanhusneuvoston toimintaan. Nuorisovaltuusto 

ehdottaa vierailua ja peli-iltaa Kauttuan nuokkarilla. 

Ehdotus Käydään läpi vanhusneuvoston palaverin yhteenveto ja mahdolliset yhteistyökuviot. 

Päätös Mahdollisia yhteistyökuvioita:  

-lautapeli-ilta Kauttuan nuokkarilla ikääntyneille ja nuorille 

-puhelintukipiste Kauttuan nuokkarilla ikääntyneille 

-kesätapahtuma Mannilassa nuorille ja ikääntyneille 

 

Nuorisovaltuusto 12.1.2023 

Ehdotus Päätetään yhteistyön etenemisestä ja yhteistyömuotojen toteuttamisesta 

Päätös  Päätimme järjestää vanhusneuvoston kanssa ikärajattoman lautapeli-illan kunnan 

  nuorille ja ikääntyneille. Tapahtuma järjestetään Kauttuan nuokkarilla. Osallistujille 

  tarjotaan kahvi/pientä purtavaa. 

Ehdotus Eemeli on lähettänyt viestiä vanhusneuvostolle ja ehdottanut viikkoja 16 ja 17 

huhtikuulta, mutta ei maanantai eikä tiistai. Vanhusneuvosto kiitteli aktiivisuudesta ja 

käyvät asiaa läpi heidän helmikuun kokouksessa. 

Päätös Vanhusneuvosto palaa asiaan helmikuun kokouksensa jälkeen. 

Ehdotus Vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston järjestämä peli-ilta 19.4. klo 17-20 Kauttuan 

nuokkarilla. Kari Kankaanranta lähetti ilmoituksen Alasatakuntaan ja lähetti myös meille 

ilmoitusmallin, jota voimme jakaa. Kankaanranta markkinoi peli-iltaa somessa ja kunnan 

kotisivuilla. Sovitaan, kuka laittaa mainoksen nuorisovaltuuston somesivuille. Janina 

hoitaa pullakahvit. 

Päätös 

 

8. Nuorisovaltuuston edustaja työhaastatteluihin mukaan valitsemaan uutta nuoriso-ohjaajaa 

Ehdotus Nuorisovaltuusto saa valita joukostaan edustajan valitsemaan uutta nuoriso-ohjaajaa 

työhaastatteluihin 5.4. klo 9 alkaen. Jokaiseen haastatteluun varataan 45min, hakijoiden 

tarkka määrä tarkentuu myöhemmin. Paikalla haastattelemassa sivistysjohtaja ja 

hyvinvointipäällikkö. Kysymykset tulevat viranhaltijoilta, mutta nuorisovaltuuston 

edustajakin voi kysymyksen keksiä ja esittää.   



Päätös 

 

9. Vaalivalvojaiset Kauttuan nuokkarilla 2.4. 

Ehdotus Eemeli nosti esille, että SPR:n nuortenosasto haluaisi tehdä yhteistyötä 

nuorisovaltuuston kanssa. Ehdotuksena olisi järjestää yhdessä vaalivalvojaiset nuorille 

Kauttuan nuokkarilla sunnuntaina 2.4, jossa seurataan eduskuntavaalien ääntenlaskua. 

Päätetään, että lähteekö nuorisovaltuusto yhteistyöhön mukaan ja päätetään, kuka 

hoitaa mainokset ja muun markkinoinnin. 

Päätös 

 

10. Varajäsen teknisen lautakunnan kokouksiin 

Ehdotus Valitaan varajäsen osallistumaan teknisen lautakunnan kokouksiin. 

Päätös 

 

11. Ilmastopalapeli 

Satakuntaliiton SataNuva-hanke sekä Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjestää 

yhteistyössä ilmastopalapeli-illan nuorisovaltuustoille sekä maakuntapäättäjille. Tilaisuus 

järjestetään torstaina 13.4. klo 17–19 Satakuntaliitolla (Pohjoisranta 11 D).  

Pyytäisimme jakamaan kutsua teidän nuorisovaltuustonne edustajille, jotta saisimme paikalle 

aiheesta kiinnostuneet nuoret pelaamaan ilmastopalapeliä ja pohtimaan yhteisesti Satakunnan 

alueella tarvittavaa muutosta hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  

Pelattavia pelejä on rajoitettu määrä, joten toivoisimme jokaisesta Satakunnan 

nuorisovaltuustosta 1-2 osallistujaa edustamaan omaa kuntaa ja nuorisovaltuustoa. Paikalle 

kutsutaan myös maakuntavaltuuston edustajia. Mikäli teidän kunnastanne olisi enemmän kuin 

kaksi kiinnostunutta, ottakaa yhteyttä minuun niin katsotaan ilmoittautumisten määrää 

uudelleen. 

Ehdotus  Päätetään mahdolliset ilmastopalapeliin osallistujat. 

Päätös 

  

 

12. Lautakuntien, kunnanvaltuuston ja Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kuulumiset  

Nuorisovaltuustolla on edustus sivistys- ja teknisessä lautakunnassa sekä Satakunnan 

hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa ja kunnanvaltuustossa.  

  



Ehdotus Merkitään tiedoksi kyseisten toimielinten edustajien kuulumiset. 

Päätös 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

-keilaus ti 18.4. klo 18-19 nuorisovaltuuston jäsenille 

 

 

 

 

   

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja     Sihteeri   

  

__________________________   __________________________ 

Eemeli Komulainen  Olavi Toivonen   

  

  

Pöytäkirjantarkastus _____/_____ 2023  

  

___________________________  ___________________________     

 

 

 

 

 

 

    


