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Aika:  16.1.2014 klo 16.45-18 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat: Iisa Järvinen ja Aino Kovalainen Salon Nuorisovaltuustosta 

Omat jäsenet: Paikalla oli 29 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä ja sihteerinä Siv 

Ilola 

Paikkaukset: Pekka Mäenpää kunniakirjan tekemisestä 19.12, Torsti Poutanen ja Jari 

Laakkio vaihto-oppilaiden hakemusten ohjattu täyttö 21.11. ja kotisivujen 

päivitys 14.1. 

Syntymäpäivät: - 

Seuraavat tapahtumat: 23.1. Vierailu Kolatun Juustolaan Somerolle (Viljo Wahlsten) 

30.1. Rotaryvisa & rotarytietous, Hannu Määttänen 

6.2. Luokite-esitelmä, Jonna Kirjavainen 

 

Kokouksen kulku:  

Presidentti avasi kokouksen ja toivotti päivän vieraat tervetulleeksi.  

Hyväntekeväisyyskonsertin lippuja on myytäväksi jokaiselle jäsenelle 4 kpl ja enemmänkin saa myyntiin 

ottaa. Myynnissä lippuja on lisäksi Plazan alakerrassa asiakasneuvonnassa. 

Kuvernöörin kirjeestä presidentti poimi mm. piirin 1410 loistavan ShelterBox-tilanteen – meidän piirimme 

tulos oli sama kuin muiden piirien yhteensä! 

Iisa Järvinen ja Aino Kovalainen kertoivat nuorisovaltuuston toiminnasta: 

Nuorisovaltuutetut ovat 13-18 –vuotiaita nuoria, jotka toimivat nuorisovaltuustoissa omissa kunnissaan 

kuntien muiden luottamuselinten rinnalla. Tehtävänä on ajaa paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuustot 

ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia.  

Valtuutettuihin saa ottaa yhteyttä ja tuoda heidän kauttaan esiin ja päätettäviksi nuoria koskevia asioita. 

Steissillä on palautelaatikko, johon nuoret voivat jättää viestejä nuorisovaltuutetuille, jotka sitten vievät 

sitäkin kautta asioita eteenpäin. Nuoria kuullaan kunnan päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa ja 

nuorisovaltuustolta pyydetään asioihin virallisia lausuntoja.  Lausunnot on viimeksi annettu esim. Laurin 

koulun oppilaiden hajasijoittamisesta ja koulujen sisäilmaongelmista. Nuorisovaltuusto tekee myös erilaisia 

kampanjoita ja tempauksia.  Kampanjointiaiheita ovat olleet mm. päihteiden käyttö ja 

nuorisovaltuustotoiminta. 
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Nuorisovaltuustot ovat toimineet -90-luvulta asti. Ensimmäinen perustettiin Kangasalaan 1995. Salossa 

aloitettiin 1998. Turussa käynnistetään toimintaa parhaillaan, mutta esim. Helsingissä ei ole vielä ollenkaan 

aloitettu. 

Nuorisovaltuuston ”haku” on kahden vuoden välein. Varsinaisia paikkoja Salossa on 25 ja varapaikkoja 10. 

Tällä hetkellä nuorisovaltuutettuja on 14 ja edustettuna on Salon alue melko laajasti. Vanha valtuusto 

nimittää uuden. Puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuutetulla on siinä lautakunnassa, johon hänet on 

virallisesti nimitetty.  

Nuorisovaltuuston edustus voi olla myös kunnallisissa työryhmissä, esim. joukkoliikennetyöryhmässä ja sitä 

kautta saadaan nuorten ääni kuuluviin tärkeissä, nuoriakin koskettavissa asioissa.   

Presidentti päätti kokouksen klo 18. 

 

pöytäkirjan vakuudeksi  Siv Ilola, sihteeri  


