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PELKOSENNIEMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 1/2021 

Nuorisovaltuusto    05.03.2021 

 

AIKA 05.03.2021 klo 17.30-18.00 

PAIKKA  Teams kokous 

Läsnä Julia Leinonen, jäsen/puheenjohtaja (vanhin jäsen) 

 Jesse Parviainen, jäsen 

 Esteri Hyttinen, puheenjohtaja 

 Henna Vuotari, varapuheenjohtaja  

 Oona Keränen, jäsen 

 Mika Parviainen, sihteeri 

 Elina Suopanki, khall. edustaja 

  

  
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

§ Otsikko 

     

1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

4 Pelkosenniemen ma.hyvinvoitikordinaattorin Marjukka Parviaisen 

esittäytyminen 

5 Nuorisovaltuuston jäsenet ja niiden valinta kaudelle 
1.6.2021-31.5.2023  

6 Muut asiat 

7 Kokouksen päättäminen 
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1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Pelkosenniemen nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan kokouskutsun 

antavat nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja ohjaaja/sihteeri 

lähettämällä/jakamalla kokouskutsun nuorisovaltuutetuille ja muille, joilla on 

läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.  

Kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.  

Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 

jäsenistä on läsnä. 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja 

päätösvaltaisuuden.  

Päätös:  Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisuuden ja 

päätösvaltaisuuden. 

 

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Kokoukselle valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös 

ääntenlaskijoina. 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

myös ääntenlaskijoina. 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jesse Parviainen ja Oona Keränen. 

 

3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, ellei kokous toisin päätä. Nuorisovaltuusto voi 

päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 

esityslistassa. 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja 

mahdolliset lisäasiat.  

Päätös:  Nuorisovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja 

mahdolliset lisäasiat.  

 

4 Pelkosenniemen ma. hyvinvointikordinaattori Marjukka Parviaisen 

esittäytyminen 
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 Marjukka kertoi hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

 

5 Nuorisovaltuuston jäsenet ja niiden valinta kaudelle 
1.6.2021-31.5.2023 

 

Nuorisovaltuuston toimikausi päättyy 31.5.2021 

Nuorisovaltuusto koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä, kahdesta (2) varajäsenestä 

sekä ohjaajasta, joka toimii myös nuorisovaltuuston sihteerinä  

Nuorisovaltuuston jäsenten valinta tapahtuu siten, että Pelkosenniemen koulun 

oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä. Kolme muuta 

nuorisovaltuuston jäsentä valitaan kunnassa toimivien nuorisojärjestöjen, harrasteryhmien, 

kunnassa vakituisesti asuvien sekä kunnassa kirjoilla olevien, mutta muualla opintojaan 

suorittavien ehdotusten perusteella. Nuorisovaltuuston jäsenenä voi olla 13-28 -vuotias 

pelkosenniemeläinen nuori. Mikäli nuorisovaltuustoon valittu täyttää 29 vuotta 

nuorisovaltuuston toimikauden aikana, voi hän jatkaa nuorisovaltuustossa toimikauden 

loppuun asti. .  

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto esittää omat kommentit uudelle toimikaudelle 

Päätös: Nuorisovaltuuston jäsenet selvittävät mahdolliset uudet jäsenet, mm. 

kyselemällä Pelkosenniemen koulun tukioppilaista halukkaita.  

 

6 Muut asiat 

 - Uuden koulun ulkovuorauksen tehostevärit 

Nuorisovaltuustolta pyydettiin kannanottoa uuden kyläkoulun tehosteväreistä. Ehdotuksia 

oli kaksi, vaaleampi ja neutraali värisävy sekä tummempi ja voimakkaampi värisävy.  

Päätösehdotus: Koska kokouksessa ehdotettiin kahta vastakkaista ehdotusta, pidettiin 

nimenhuutoäänestys. Vaalea värisävy oli JAA, ja tummempi sävy EI. 

Äänestystulos: Julia Leinonen sekä Oona Keränen JAA, ja Jesse Parviainen EI. 

Päätös: Nuorisovaltuuston kannanottoehdotus tekniselle osastolle tuli vaaleammat 

neutraalit tehostevärit. 

 

- Seuraava nuorisovaltuuston kokous pidetään perjantaina 9.4.2020 klo.17.30
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