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PÖYTÄKIRJA
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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka
toimii
puheenjohtajana)

MUUT
SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon
peruste)

14.3.2022 klo 17.40-19.26
Isonkyrön kunnanviraston yläkerta, Teams
Juuso Försti
Konsta Nikko
Mimmi Heinilä
Matilda Pispa
Eero Kurunsaari (Etänä)
Jenina Vieri
Masi Klemetti (Etänä)
Karoliina Pakkala
Mikael Aheinen (Saapui klo.
17.56)
Iida Hiipakka
Heidi Kujala

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAIS
UUS
ASIAT §

Todettiin.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Varasihteeri
Viestintävastaava
Viestintävastaava
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Vapaa-aikaohjaaja

18-25
Pöytäkirjanpitäjä

Juuso Försti
Mimmi Heinilä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kirjastossa 21.3.2022
Allekirjoitus

Jenina Vieri
Masi Klementti
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päivä 22.3.2022 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Vapaa-aikaohjaaja Heidi Kujala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Nuva § 18

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Nuva § 19
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenina Vieri ja Masi Klemetti.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN EPÄILY NUVAN TOIMINTATAVASTA
URHEILUKENTÄN KATSOMOA KOSKEVAN ADRESSIN KERUUSSA
Nuva § 20
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo pyysi nuorisovaltuuston
puheenjohtajaa Juuso Förstiä jäämään 1.2.2022 pidetyn hyvinvointilautakunnan
kokouksen jälkeen keskustelemaan kanssaan.
Keskustelun aluksi kunnanhallituksen puheenjohtaja kysyi, miten nuorisovaltuusto
keräsi adressin urheilukentän katsomon säilyttämisen puolesta, koska se sai niin
paljon kannatusta. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja vastasi, että adressi kerättiin
Isonkyrön koulukeskuksen käytävällä pidetyllä pisteellä sekä kierrättämällä adressia
luokissa. Adressin keräämiseen mainituilla tavoilla oli myönnetty lupa vs. johtavan
rehtorin Antti Iivarin toimesta. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja perusteli korkeaa
kannatusta sillä että katsomon säilyttäminen on nuorille merkittävä asia. Vastauksen
jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja kysyi, onko nuorisovaltuusto miettinyt
luokissa kerättyjen allekirjoitusten demokraattisuutta. Kunnanhallituksen
puheenjohtaja perusteli epäilyään epädemokraattisuudesta sillä että adressiin
saatujen nimien määrä vaikutti liian suurelta suhteessa oppilasmäärään koululla.
Samalla hän kertoi, että olisi saanut tietoa nimeltä mainitsemattomalta taholta, että
nuoria olisi painostettu allekirjoittamaan adressi. Hän perusteli väittämäänsä
painostusta sillä että hänen mielestään luokissa kerättävä adressi voi johtaa
kiusaamiseen, jos sitä ei allekirjoitettaisi ja luokan painostus mahdollistaisi sen, että
joku tuntisi, että olisi painostettu allekirjoittamaan adressi. Nuorisovaltuuston
puheenjohtaja vastasi väitteisiin kertomalla, kuinka yhdessäkään luokassa, jossa
hän oli ollut keräämässä adressia, ketään ei oltu painostettu ja kaikissa luokissa
vain osa allekirjoitti adressin, kun taas osa ei kokenut sen allekirjoittamista oman
kantansa mukaiseksi.
Keskustelun päätteeksi kunnanhallituksen puheenjohtaja ohjeisti, että
nuorisovaltuuston tulisi tulevaisuudessa adressia kerätessään varata adressin
allekirjoittamiseen suljettu tila, jossa adressin pääsisi allekirjoittamaan yksin ilman
muita ihmisiä ympärillä.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto keskustelee, näkeekö se tarvetta täydentää puheenjohtajan
vastausta, joka jäi vajaaksi johtuen siitä, että keskustelu tuli puheenjohtajalle
yllätyksenä, eikä hän yhtäkkiä muistanut kaikkea siinä vaiheessa lähes kolme
kuukautta sitten tapahtuneesta adressin keräämisestä. Jos nuorisovaltuusto näkee
tarpeelliseksi täydentää puheenjohtajan antamaa vastausta, antaa se täydennyksen
tiedoksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto toteaa, että muutkin nuorisovaltuuston jäsenet ovat toimineet
puheenjohtajan kertomalla tavalla. Nuorisovaltuusto haluaa kuitenkin täydentää
puheenjohtajan vastausta seuraavasti:
Adressin keräämistapaan oli vs. johtavan rehtorin lupa. Jokaisessa luokassa, jossa
adressia kerättiin, oli paikalla opettaja. Opettajat virkansa puolesta huolehtivat, ettei
minkäänlaista painostusta tapahdu. Kenenkään opettajista ei tarvinnut puuttua
adressin keräämiseen. Saimme opettajilta pelkästään positiivista palautetta
adressin keruusta.
Nuorisovaltuusto totesi lisäksi, että adressin kerääminen suljetussa tilassa ei ole
adressin keräämisen periaatteiden ja hengen mukaista. Adressit ovat julkisia
vapaamuotoisia kannanottoja. Tulemme kuitenkin tulevaisuudessakin adressin
keräämisissä ottamaan huomioon kaikki hyvän vaikuttamisen periaatteet.
Annetaan tiedoksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja täten kunnanhallitukselle.
_________
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NYK -HANKKEEN JA KYRÖNMAAN NUORISOVALTUUSTOJEN YHTEINEN TAPAHTUMA
Nuva § 21
Kyrönmaan nuorisovaltuustojen puheenjohtajat tapasivat 3.3.2022 järjestetyssä
tapaamisessa. Tapaamisessa keskusteltiin yhteisen tapahtuman järjestämisestä
NYK -hankkeen kanssa.
TOIMINTAEHDOTUS:
Tapaamisessa mukana ollut Juuso Försti esittelee tapaamisessa suunnitellun
tapahtuman idean ja nuorisovaltuusto päättää halukkuudestaan olla mukana sen
toteuttamisessa.
PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto toteaa olevansa halukas olemaan mukana tapahtuman
järjestämisessä.
_________
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DISKO ALAKOULULAISILLE
Nuva § 22
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 25.1.2022 järjestää diskon alakoululaisille.
Diskon aikana olisi mahdollista kertoa alakoululaisille nuorisovaltuustosta ja sen
toiminnasta.
TOIMINTAEHDOTUS:
Päätetään diskon ajankohta ja mahdollisesti työryhmä vastaamaan diskon
suunnittelusta.
PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto päättää järjestää pääsiäisdiskon. Alustavaksi ajankohdaksi
päätettiin 13.4.2022 ja alustava tapahtumapaikka on koulukeskuksen ruokala. Disko
järjestetään 3-6 luokkalaisille. Diskossa järjestetään pääsiäismunajahti, jota varten
hankitaan pääsiäismunia ja pääsiäisaiheisia koristeita. Yläasteen oppilaskuntaa
pyydetään vastaamaan diskon kioskista. Nuorisovaltuusto päättää tämän lisäksi
hankkia diskon järjestäjille juotavaa esimerkiksi limsapullojen muodossa. Diskon
järjestämisen tarkemmat yksityiskohdat ja käytännön asiat sovitaan
nuorisovaltuuston Whatsapp-ryhmässä.
_________
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ELÄMÄÄ SUUREMPI JUHLA
Nuva § 23
Nuorisovaltuustoa on pyydetty mukaan Isonkyrön elämää suurempaan juhlaan
19.3.2022 klo 10-13 pitämään yhteisöllistä graffiti-työpajaa.
TOIMINTAEHDOTUS:
Päätetään ketkä nuorisovaltuutetuista menevät paikalle.
PÄÄTÖS:
Päätetään, että paikalle menee vähintään kaksi nuorisovaltuutettua. Paikalle
menevät alustavasti Juuso Försti ja Iida Hiipakka.
_________
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NUORISOVALTUUSTOMYÖNTEINEN KUNTA -SERTIFIKAATTI
Nuva § 24
Isonkyrön kunnan hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2025 on kirjattu yhdeksi mittariksi
nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin (hyvinvointisuunnitelmassa nimellä
nuorisovaltuustoystävällinen kunta) saaminen.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto keskustelee, missä sertifikaatin vaatimuksissa Isossakyrössä on
vielä puutteita ja lähtee ajamaan niihin muutosta.
PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto toteaa, että pakollisista ehdoista sertifikaatin saamiseksi puuttuu
suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon. Tämän lisäksi nuorisovaltuustolla ei ole
edustajaa perusturvalautakunnassa, mutta tämä ongelma ratkeaa
perusturvalautakunnan poistuessa vuoden 2023 alussa. Lisäehtojen täyttymiseksi
nuorisovaltuusto toivoo, että kunta sitoutuu maksamaan nuorisovaltuutettujen
jäsenyydet Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Ry:ssä. Annetaan tiedoksi
hyvinvointilautakunnalle.
_________
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MUUT ASIAT
Nuva § 25

PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto päättää korjata nuvan postilaatikon, joka on koulukeskuksella.
Nuorisovaltuusto keskusteli Nuva Ry:n järjestämistä nuorisovaltuustojen
aktiivipäivistä, mutta päättää olla osallistumatta niihin tällä kertaa.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään.
Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 18-25
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 18-25

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

