Seinäjoen nuorisovaltuuston ylimääräinen kokous
Kokousaika: torstai 19.11.2020 klo 17.00
Kokouspaikka: Zoom, etäkokous
Läsnä:

Leinonen Sofia, puheenjohtaja
Pajala Hanna, sihteeri
Loikkanen Juho
Mäkikomsi Jenny
Nortunen Miia
Yli-Hemminki Louna

Muut

Mattila Kirsi, yhteyshenkilö
Nummensalo Kati, nuvakummi
Särmö Kati, nuvakummi

Poissa

Douka Sofia
Hakala Petteri
Hilmola Inka
Mantere Pilvi
Nortunen Tatu
Orpana Anton
Tuikka Karoliina

§113 Kokouksen avaaminen
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sofia Leinonen avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja Sofia Leinonen avasi kokouksen klo 17.08.

§114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastetaan kokouksen läsnäolijat nimenhuudolla ja todetaan kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi
vähintään kolmasosan jäsenistä ollessa paikalla ja esityslistan ollessa lähetettynä vähintään
neljä vuorokautta ennen kokousta.
Pohjaesitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
§115 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet
Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petteri Hakala ja Inka Hilmola.
Puheenjohtajana toimii Sofia Leinonen ja sihteerinä Pilvi Mantere. Annetaan puhe- ja läsnäolooikeus nuorisovaltuuston kummeille ja yhteyshenkilöille.
Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hakalan ja Hilmolan poissaollessa
Jenny Mäkikomsi ja Louna Yli-Hemminki. Puheenjohtajan toimii Sofia Leinonen ja sihteerinä
varasihteeri Hanna Pajala. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus nuvakummeille Kati
Nummensalolle ja Kati Särmölle sekä yhteyshenkilö Kirsi Mattilalle.
§116 Esityslistan hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokousjärjestykseksi.
§117 Nettisivujen tilaus
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 3/20 tehdä/teettää nettisivut itselleen. Nuorisovaltuusto
on saanut tarjouksen nettisivuista. (Liitteenä)
Pohjaesitys: Hyväksytään tarjous ja teetetään nuvalle nettisivut.
Kokous: Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee liitteenä ollutta mainosta Rok o rok-firman
tyylistä ja kertoo esitetyn tarjouksen. Taloudenhoitaja Juho Loikkanen kertoo, että tämän vuoden
budjetti ei riitä nettisivujen maksamiseen ja pohdimme, voimmeko ottaa ensi vuoden nuvalta
rahaa tähän. Päädytään ratkaisuun, että voimme ottaa ensi vuoden
nuorisovaltuustokokoonpanolta rahaa nettisivujen maksamiseen, koska nettisivut ovat aina
tarpeellinen asia.
Päätös: Koska kyseessä on kuitenkin iso rahasumma, päädytään äänestämään nettisivuista.
Äänestetään etäyhteyksien avulla. Äänet jakautuivat seuraavasti: 6 kyllä, 1 ei. Näin ollen
päätetään, että tilaamme nettisivut Rok o rok-firmalta ja että puolet kuluista maksetaan ensi
vuoden nuorisovaltuuston budjetista.
§118 Sääntöjen uudistus
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 3/20 valinnut toimintasääntöjen uudistustoimikunnan.
Toimikunta on tehnyt uudistusta vuoden aikana, ja on nyt saanut ehdotuksensa valmiiksi.
Ehdotus
on lähetetty lakimiehelle tarkistettavaksi. Nuorisovaltuusto on kokoontunut maanantaina
16.11.2020 ja käynyt läpi ehdotusta.
Pohjaesitys: Hyväksytään sääntöjen uudistus maanantaisen kokouksen pohjalta ja lähetetään
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Muutosehdotuksia ei tule, joten hyväksytään sääntöjen uudistus maanantaisen
kokouksen pohjalta ja lähetetään se kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
§119 Kaupunginhallituksen päätökset nuvaan liittyen
Kaupunginhallitus päätti maanantai 16.11.2020 kokouksessaan nuorisovaltuuston
kokoonpanosta
ensi vuodelle.
Pohjaesitys: Katsotaan päätös ja merkitään tiedoksi.
Kokous: Nuvakummi Kati Särmö kertoo terveisiä kaupunginhallituksen pöydistä, joissa
toivotaan että nuorisovaltuusto järjestäisi vaalit, olisihan se hyvää harjoitteluakin niin
ehdokkaiden kuin nuorisovaltuustonkin kannalta. Kaupunginhallitus on myös sitä mieltä, että
nuorisovaltuustomme täytyy nyt vetää raja 25:een, ensi kerralla vastaavassa tapauksessa ei
voitaisi ottaa 26 jäsentä, vaan vaalit on järjestettävä. Kerrottin nuvakummeille myös
tiedustelemiamme muiden nuorisovaltuustojen vaalikuulumisia.
“343 § Nuorisovaltuusto / toimintasääntö / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että nuorisovaltuuston toimintasäännön 3 § muutetaan seuraavan
sisältöiseksi:
3 § Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustoon kuuluu enintään 25 henkilöä, jotka valitaan vaaleilla.
Nuorisovaltuuston kokoonpanon hyväksyy kaupunginhallitus.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston kokoonpanon vuodelle 2021 esitetyn
mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.”
Päätös: Merkitään tiedoksi.
§ 120 Muut esille tulevat asiat.
Päätös: Ei muita esille tulleita asioita.
§ 121 Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on edellisessä virallisessa kokouksessa päätetty
maanantai 30.11.2020 klo 17. Kokouspaikkana toimii alustavasti Pohjan nuorisotila.
§ 123 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Puheenjohtaja Sofia Leinonen päätti kokouksen ajassa 17.44.

