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Aika:  23.3.2022 klo 16.35 – 18.05 

Paikka:  Kunnantalon kokoushuone (Peijarintie 5a, 38800 Jämijärvi) 

Nuorten Vaikuttajaryhmän jäsenet läsnä: 

  Vilja Haapaniemi, pj. 

  Perttu Yli-Rämi, vpj (poistui klo.17.50). 

  Aada Eloranta (Teams) 

  Helmi Raitinpää (Teams) 

  Minttu Jokela 

  Sara Pietilä 

  Teemu Huhtakangas, ohjaaja 
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83§ Kysely nykyisten vaikuttamistoimielinten näkemyksiä Satakunnan hyvinvointialueen 

vaikuttamistoimielinten perustamista varten.       7-8 
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70§ Kokouksen avaaminen 

 Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja Vilja Haapaniemi avaa kokouksen.  

  

 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Vilja Haapaniemi avasi kokouksen 16.35 

 ______________ 

 

71§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolijat 

Toimintasääntöjen (§7.6) mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on puolet 

vaikuttajaryhmän jäsenistä ja kokouskutsu on lähetetty ennen kokousta. 

 Päätösesitys: Todetaan paikallaolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

 Päätös: Todettiin ja hyväksyttiin. 

______________ 

 

72§ Hyväksytään kokouksen esityslista, pöytäkirjantarkistajien valinta 

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista, valitaan pöytäkirjantarkastajat 

järjestyksen mukaan Sara Pietilä ja Helmi Raitinpää. 

 

 Päätös: Hyväksytään kokouksen esityslista ja pöytäkirjantarkastajat. 

______________ 

 

73§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja  

 Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 7) 

  

 Päätös: Hyväksyttiin. 

______________ 
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74§ Virka- ja luottamushenkilöiden ajankohtaisasiat 

Päätösehdotus: Nuorisotoimen edustaja kertoo ajankohtaisasiat. 

 

 Päätös: Nuorisotoimen edustaja kertoi ajankohtaiset toimialan asiat. 

                           Lautapelit tilattu Cellarille. 

______________ 

 

75§ Menneet tapahtumat 

Päätösehdotus: Käymme keskustelua menneistä tapahtumista, niiden osallistujamäärästä, 

ohjelmasta. (yökahvila) 

  

 Päätös: Keskustelu käytiin menneistä tapahtumista. 

______________ 

 

76§ Taloudellinen tilanne  

Päätösehdotus: Ohjaaja kertoo taloudellisen tilanteen. 

Budjettia käytetty 166€. 

  

 Päätös: Ohjaaja kertoi taloudellisen tilanteen ja suunnitelman budjetin käytöstä. 

______________ 

 

77§ Tulevat tapahtumat 

Päätösehdotus: Suunnittelemme tulevia tapahtumia ja niiden osuutta budjetissa (yökahvila, 

Aktiivipäivät ABC & HC Hyvinkää) 

 

 Päätös: Suunniteltiin yökahvilan tarjoilut ja ohjelma sekä Aktiivipäivien matkustussuunnitelma. 

______________ 

 



5 
Jämijärven kunta 
Jämijärven Nuorten Vaikuttajaryhmä – Jämijärven nuva 
 
PÖYTÄKIRJA 
3/22 

 

Jämijärven Nuorten Vaikuttajaryhmä 
Peijarintie 5a 

38800 Jämijärvi 
nuoret.jamijarvi@gmail.com 

 

 

78§ Edustajan valinta kunnan valtuuston kokouksiin 

Kunnanvaltuustonkokouksessa 21.2.2022 3§ päätettiin, että hallintosäännön 20 §:ään lisätään  

1. 2. momentiksi, että “Nuorten vaikuttajaryhmä saa nimetä edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 

kunnanvaltuuston kokouksissa.”  

2. momentiksi, että ”Nuorten vaikuttajaryhmä voi tehdä valtuustoaloitteen. Valtuustoaloitteen voi jättää 

edustajan välityksellä valtuuston kokouksessa tai toimittaa sen lähetettäväksi valtuustolle esityslistan 

mukana.”. 

 

Päätösehdotus: Valitsemme Nuorten vaikuttajaryhmän edustajaksi puheenjohtaja Vilja 

Haapaniemen ja varaedustajan kunnanvaltuuston kokouksiin.  

 

Päätös: Valittiin edustajaksi Vilja Haapaniemi ja varaedustajaksi Minttu Jokela. 

______________ 

 

79§ Aloite kummivaltuutettujen asettamisesta nuorten vaikuttajaryhmälle 

Nuorten vaikuttajaryhmän kokouksessa 21.3. kohdassa 65§ päätettiin tehdä aloite siitä, että Jämijärven 

kunnan valtuustoryhmät nimeisivät valtuutetun valtuustokummiksi Nuorten Vaikuttajaryhmälle. 

Puheenjohtaja ottanut myös liittoon yhteyttä ja pyytänyt lausuntoa asiasta. Liite 10 

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteessä oleva aloite. Aloitteen luovuttaa Nuorten 

Vaikuttajaryhmän edustaja seuraavassa valtuuston kokouksessa.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 

______________ 
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80§ Nuorten vaikuttajaryhmän nimen vaihtamisesta nuorisovaltuustoksi  

Nuorisovaltuusto on yleisempi ja selvempi nimi kuin nuorten vaikuttajaryhmä. Kun puhutaan 

nuorisovaltuustosta, tiedetään tarkkaan mitä tarkoitetaan, kun taas nuorten vaikuttajaryhmä kuulostaa 

epäviralliselta ja se voi aiheuttaa hämmennystä. Puheenjohtaja ottanut myös liittoon yhteyttä ja pyytänyt 

lausuntoa asiasta. Liite 11 

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteenä oleva aloite. Aloitteen luovuttaa Nuorten 

Vaikuttajaryhmän edustaja seuraavassa valtuuston kokouksessa. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 

______________ 

 

81§ Aloite nuorten vaikuttajaryhmälle läsnä- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksiin  

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai nuorten vaikuttajaryhmä nuorten 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorten vaikuttajaryhmälle on annettava 

mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan. Tällöin myös Jämijärven Nuorten Vaikuttajaryhmälle kuuluu oikeus olla teknisenlautakunnan 

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella. Puheenjohtaja ottanut myös liittoon yhteyttä ja pyytänyt 

lausuntoa asiasta. Liite 12 

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteenä oleva aloite. Aloitteen luovuttaa Nuorten 

Vaikuttajaryhmän edustaja seuraavassa valtuuston kokouksessa.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 

______________ 
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82§ Kokouspalkkiot  

Nuorten Vaikuttajaryhmän jäsenten kuuluu saada kokouspalkkiota Jämijärven kunnan palkkio- ja 

matkustussäännön mukaisesti 30 € kokoukselta (puheenjohtaja 45€). Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia 

palkkioita korotetaan 50 %.lla jokaista alkavaa tuntia kohden. Korotus lasketaan peruspalkkiosta. 

Päätösehdotus: Muokataan toimintasäännön kohtaa 3.9 ajankohtaiseksi ja täytetään 

luottamushenkilötietolomakeet.  

 

 Päätös: Muokattiin ja täytettiin luottamushenkilötietolomakkeet. 

______________ 

 

83§ Kysely nykyisten vaikuttamistoimielinten näkemyksiä Satakunnan hyvinvointialueen 

vaikuttamistoimielinten perustamista varten. 

Laissa hyvinvointialueesta (HE 8.12.2020) säädetään: 

32 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet. 

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 

hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 

vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen 

vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien 

vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan 

vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on 

huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielimille tulee antaa 

mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, 

ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja 

vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. 

Tällä kyselyllä selvitämme nykyisten vaikuttamistoimielinten näkemyksiä Satakunnan hyvinvointialueen 

vaikuttamistoimielinten perustamista varten. Kyselyllä selvitetään alustavia ajatuksia ja ehdotuksia siitä, 

kuinka 1) hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten tulisi organisoida toimintansa sisäisesti, 2) millä 

periaatteilla vaikuttamistoimielinten edustajat tulisi valita, 3) millaisia tehtäviä, oikeuksia ja vastuita 

tulevilla vaikuttamistoimielimillä tulisi olla, 4) kuinka toiminta tulisi resursoida. Kyselyn lisäksi nykyisten 

toimielinten edustajat kutsutaan osallistumaan myöhemmin info- ja keskustelutilaisuuteen, jossa myös 

sovitaan jatkovalmistelusta. 

Alla kysymykset: 
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1. Millaisia asioita hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintasäännöissä ja -käytännöissä 

tulisi huomioida? (kokouskäytännöt, toimikausi, varajäsenet, työryhmät, järjestäytyminen ja 

vastuuhenkilöt, viestintä, toiminnan muu sisäinen organisoituminen) Kuvaile mahdollisimman 

tarkasti näkemyksiänne. 

2. Onko olemassa joitain valmiita toimintasääntöjä tai -ohjeita, joita voitaisiin hyödyntää sisäisen 

organisoitumisen valmistelussa? Laita linkki/liitä tähän 

3. Lainsäädännön (kts. saate) mukaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin tulee valita jäsenet 

ainakin kuntien vastaavista toimielimistä. Millä periaatteilla tai millaisella prosessilla 

hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten jäsenet pitäisi mielestänne valita? 

4. Lainsäädännön (kts. saate) mukaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin tulee valita edustajat 

ainakin kuntien vastaavista toimielimistä. Millä muilla organisaatioilla tai toimijoilla tulisi 

mielestänne olla oikeus nimetä ehdokas tai jäsen vaikuttamistoimielinten jäseneksi? Tuleeko 

kelpoisuudelle asettaa joitain ehtoja? 

5. Millaisia oikeuksia tulevilla vaikuttamistoimielimillä tulisi mielestänne olla Satakunnan 

hyvinvointialueella? 

6. Millaisia vastuita tulevilla vaikuttamistoimielimillä tulisi mielestänne olla Satakunnan 

hyvinvointialueella? 

7. Millaisia muita tehtäviä tai rooleja tulevilla vaikuttamistoimielimillä voisi mielestänne olla 

Satakunnan hyvinvointialueella? 

8. Miten hyvinvointialueen tulisi mielestänne resursoida (hyvinvointialueen) vaikuttamistoimielinten 

toimintaa (esim. palkkiot, tilat, henkilöresurssit)? 

9. Muita huomioita tai ehdotuksia hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustamiseen ja 

toimintaan liittyen. (esim. aikataulu, eteneminen, muut huomiot) 

10. Vapaa sana: Mitä muuta haluatte tuoda esille? 

Päätösehdotus: Vastaamme kysymyksiin parhaamme mukaan ja ohjaaja Teemu lähettää 

vastaukset eteenpäin. 

 

Päätös: Kysymyksiin vastattiin ja ohjaaja välittää tiedot eteenpäin. 

______________ 

83§ Sydämen asiat  

Päätösehdotus: Käymme läpi sydämen asiat (lautakunnat, satanuva, piirihallitus sekä muut 

ajatukset ja tunteet) ja kirjaamme muistiin. 

 

 Päätös: Käytiin läpi sydämen asiat. 

______________ 
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84§ Muut asiat 

 84.1§ Vuosikalenteri 

  Päivitämme vuosikalenterin ja hyväksymme päivityksen. (liite 6) 

 

84.2§ Avoimet pihat 

Puhumme mahdollisesta osallistumisesta Jämijärvi Seuran avoimet pihat tapahtumaan 

kesällä 11.6. Järjestetään Cellarin pihassa jalkapallon pelaamista ja jaetaan 

arvontapalkintoja. 

 

 Päätös: Päivitettiin vuosikalenteri ja päätettiin osallistua avoimet pihat tapahtumaan. 

______________ 

 

 

82§ Ilmoitusasiat 

Päätösehdotus: Käymme läpi ilmoitusasiat. Puheenjohtaja luo Cally-kyselyn seuraavan 

kokouksen ajankohdasta  

 

 Päätös: Käytiin läpi ilmoitusasiat ja puheenjohtaja luo Cally kyselyn seuraavasta kokouksen 

ajankohdasta. 

______________ 

 

83§ Kokouksen päätös 

 Päätösehdotus: Puheenjohtaja Vilja Haapaniemi päättä kokouksen. 

 

 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.05. 

______________ 
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Allekirjoitukset: 

 

_______________________________ 

Puheenjohtaja  

Vilja Haapaniemi 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja 

Sara Pietilä 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja 

Helmi Raitinpää 

   


