
 

 
Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokous 14.9.2022  
 
Aika 14.9.2022 klo 18.14-18.34 

 
Paikka Vantaan kaupungintalo, kokoustila Martinlaakso, Asematie 7  
 
Osallistujat Elias Ahonen  x 

Vida Amoah  x 

Walid Azizi  x 

Filip Godlewski x 

Mimmi Jokinen  

Rihaam Juwaisir   x 

Noa Lindqvist x 

Henri Mehtälä x 

Anni Salmi  x 
Tejwant Singh x 
Halla Forsman 
Eva Guillard  x 
Otto Ramberg  
Minttu Rapinoja x 
Alina Zaitseva x 

 

Muut osallistujat:  
  Anne Järvinen, hallinnon asiantuntija, nuorisovaltuuston koordinaattori x 
 Milla Lamminsivu, alueellisen osallisuuden asiantuntija, Nuva ry x 
 Laura Kotiranta, Vantaan nuorisovaltuuston koordinaattori x 
 Pekka Järvinen, Keravan nuorisovaltuuston koordinaattori 

 Roosa Haapalainen, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja x 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
Filip Godlewski   Anne Järvinen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
 
 
Walid Azizi   Noa Lindqvist 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
 



 

  

Käsiteltävät asiat:  
  

1. Kokouksen avaaminen  
 

Ehdotus:  
1) Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Filip Godlewski avaa kokouksen.  
2) Nuorisovaltuusto päättää myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän 

hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokoukseen alueellisen osallisuuden 
asiantuntija Milla Lamminsivulle, Vantaan nuorisovaltuuston koordinaattori 
Laura Kotirannalle ja Keravan nuorisovaltuuston koordinaattori Pekka 
Järviselle. 

  
Päätös:  
1) Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Filip Godlewski avasi kokouksen klo 

18.14.  
2) Nuorisovaltuusto päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän 

hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokoukseen alueellisen osallisuuden 
asiantuntija Milla Lamminsivulle ja Vantaan nuorisovaltuuston koordinaattori 
Laura Kotirannalle. 

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
  

Ehdotus: 
Nuorisovaltuusto päättää:  
1) hyväksyä kokouksen asialistan; 
2) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

  
Päätös: 
Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:  
1) hyväksyä kokouksen asialistan; 
2) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Walid Azizi ja Noa Lindqvist. 

 

3. Väliaikaisen puheenjohtajan valinta 
 

Nuorisovaltuusto päättää valita väliaikaisen puheenjohtajan. Väliaikainen 
puheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston puheenjohtajana, kunnes nuorisovaltuusto 
valitsee puheenjohtajan valtuustokaudelle 2022–2025.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen valita 
väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Filip Godlewskin.  
 
4. Aluehallituksen päätökset hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 

asettamisesta ja jäsenten nimeämisestä 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Lain hyvinvointialueesta 29 §:n (myöh. 
hyvinvointialuelaki) mukaan aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja 
vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.  



 

Edelleen hyvinvointialuelain 32 §:n mukaan 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. 

Aluehallitus päätti 7.6.2022 § 94: 

1) asettaa hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston valtuustokaudelle 2022-2025; 
2) vahvistaa hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenmääräksi 15 jäsentä; 
3) pyytää Vantaan nuorisovaltuustoa esittämään keskuudestaan 10 edustajaa 

hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon; 
4) pyytää Keravan nuorisovaltuustoa esittämään keskuudestaan 5 edustajaa  
5) hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon; 
6) pyytää lähidemokratia-ja osallisuuslautakuntaa nimeämään edustajansa sekä 

varaedustajan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon; 
7) todeta,että kokouksissa asiantuntijana ja sihteerinä toimivat hyvinvointialueen 

valmisteluorganisaation osoittamat henkilöt; 
8) esittää lasten,nuorten ja perheiden palvelut -jaostolle,että se myöntäisi puhe-ja 

läsnäolo- oikeuden kokouksiinsa nuorisovaltuuston edustajalle; 
9) todeta,että hallintosäännön 108 §:n mukaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto 

voi nimetä aluevaltuuston kokoukseen edustajansa,jolla on puhe-ja läsnäolo-
oikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe-ja läsnäolo-
oikeutta aluevaltuuston suljetussa kokouksessa. 

Aluehallitus on 16.8.2022 § valinnut hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet 
valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:  

 

• Elias Ahonen 

• Vida Amoah 

• Walid Azizi 

• Filip Godlewski 

• Mimmi Jokinen 

• Rihaam Juwaisir 

• Noa Lindqvist 



 

• Henri Mehtälä 

• Anni Salmi 

• Tejwant Singh 

• Halla Forsman 

• Eva Guillard 

• Otto Ramberg 

• Minttu Rapinoja  

• Alina Zaitseva 
 
 

Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti, että hyvinvointialueen nuorisovaltuusto 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi aluehallituksen päätökset koskien hyvinvointialueen  
nuorisovaltuuston asettamista ja nuorisovaltuuston jäsenten nimeämistä.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.  
 

5. Nuorisovaltuuston edustajan valitseminen hyvinvointialueen 
aluevaltuuston kokouksiin 

Hallintosäännön 108 § hyvinvointialueen nuorisovaltuusto voi nimetä 
aluevaltuuston kokoukseen edustajansa, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta 
aluevaltuuston suljetussa kokouksessa. 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee edustajan aluevaltuuston kokouksiin. 

Muutettu ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee edustajan ja varaedustajan 
aluevaltuuston kokoukseen 27.9.2022. 

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
Nuorisovaltuusto valitsi edustajakseen aluevaltuuston kokoukseen 27.9.2022 Filip 
Godlewskin ja varaedustajaksi Walid Azizin.  

  
6. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja nuorisovaltuustossa  
 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan 
lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on koordinoida yhteistyötä 
hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kanssa. 
 
Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti 24.8.2022 § 12 valita edustajaksi 
hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon valtuustokaudelle 2022-2025 Roosa 
Haapalaisen ja varaedustajaksi Anssi Ennevaaran. 
 
Ehdotus:  
Merkitään tiedoksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan päätös edustajan 
nimeämisestä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. 



 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.   

 
 

7. Keskustelu nuorisovaltuuston toimintasäännön valmistelun aloituksesta.  

Hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle 
toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja 
mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- 
ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, 
toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö 
kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa. 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto käy keskustelua nuorisovaltuuston toimintasäännön 
valmistelun käynnistämisestä.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. 
 

8. Syksyn 2022 kokousaikataulu  
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää nuorisovaltuuston vuoden 2022 
kokousaikataulusta. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti hyväksyä seuraavan kokousaikataulun syksylle 
2022: 

• Ke 12.10. klo 17.30  

• Ke 23.11. klo 17.30 

Nuorisovaltuusto päätti myös, että kokoukset pidetään vuoroin Vantaalla ja 
Keravalla.  
 

9. Kokouksen päättäminen  
 
Ehdotus: Päätetään kokous.  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34. 
 

 

 


