KAUHAJOEN KAUPUNKI

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
13. Nuorisovaltuusto, 2014 järjestäytymiskokous

Aika:

20.1.2014 klo 16.15-17.09

Paikka:

Kaupungintalon valtuustosali

Läsnä:

Henri Alasaari, lukio
Bence Berki, lukio
Tiina Laine, kauppaoppilaitos
Iida Seppälä, lukio
Erika Yli-Rahnasto, lukio
Elli Kilpiö, koulukeskuksen yläkoulu
Janna Hautala, Sedu Kauhajoki
Jesper Pukkila, ammattioppilaitos
Johanna Hautala, lukio
Niko Hakanen, lukio
Carl Suvanto, lukio
Riina Koskimäki, Sedu Kauhajoki

20.1.2014

Lisäksi läsnä luottamushenkilöitä, kaupungin työntekijöitä ja lehdistön edustaja:
Lasse Hautala, kaupunginvaltuuston pj
Marko Ylinen, kaupunginvaltuuston I vpj
Jorma Ketola, kaupunginvaltuuston II vpj
Tarja Tapanainen, kaupunginhallituksen I vpj
Sami Yli-Rahnasto, kaupunginhallituksen II vpj
Mikko Rotola-Pukkila, kaupunginhallituksen jäsen
Ala-Kokko Antti, kaupunginhallituksen jäsen
Rauno Niemenmaa, kaupunginhallituksen hlökohtainen varajäsen
Paula Kallionpää, vapaa-aikatoimenjohtaja
Hannele Kujala,vastaava nuorisotyöntekijä, kokouksen sihteeri
Keijo Kuja-Lipasti, kaupunginjohtaja
Tuomas Koivuniemi, lehdistön edustaja: Kauhajoki-lehti

Kauhajoen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellyt asiat:
1. Vapaa-aikatoimenjohtaja
Paula
Kallionpää
toivotti
paikallaolijat
tervetulleiksi vuoden 2014 nuorisovaltuuston järjestäytymiskokoukseen.
Nuorisovaltuusto on järjestyksessään 13. Paula Kallionpää esitteli paikalla
olleet
kaupungin
luottamushenkilöt.
Tämän
jälkeen
vastaava
nuorisotyöntekijä Hannele Kujala kertoi edellisen nuorisovaltuuston
lähettäneen kirjeen kauhajokisten oppilaitosten oppilaskuntien hallituksille,
jossa pyydettiin nimeämään oppilaitoksesta edustaja nuorisovaltuustoon.
Tämän vuoden nuorisovaltuustossa onkin pitkästä aikaa edustus myös

ammattioppilaitoksesta sekä Sedu Kauhajoesta. Lisäksi yläkoulusta,
kauppaoppilaitoksesta
ja
lukiosta
on
edustus
tämän
vuoden
nuorisovaltuustossa. Hannele Kujala esitteli nuorisovaltuuston nuoret.

2. Kauhajoen kaupungin luottamushallinnon tervehdyksen toi valtuuston
puheenjohtaja Lasse Hautala, joka onnitteli nuoria lämpimästi ja kertoi
muutamia tärkeitä huomioon otettavia asioita tärkeässä luottamustehtävässä.
Hän kertoi lyhyesti kaupungin luottamushenkilöjärjestelmästä korostaen että
nuoret toisivat omaa monipuolista näkemystään päätöksentekoon nuorten
näkökulmasta. Lisäksi hän kehotti pyytämään rohkeasti lauta- ja johtokunnista
päättäjiä mukaan nuorisovaltuuston kokouksiin. Tiukoista taloudellisista ajoista
huolimatta Hautala kehotti miettimään mahdollisimman sisältörikasta vapaaaikaa nuorille ja lopuksi hän kehotti tekemään viisaista päätöksiä ja olemaan
aktiivisia.
3. Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajana toimi
nuorisovaltuuston 2013 vuoden puheenjohtaja Iida Seppälä ja sihteerinä
Hannele Kujala.
Iida Seppälä avasi varsinaisen nuorisovaltuuston kokouksen klo 16.31.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys
muuten,
mutta
yhdistettiin
varsinaisen
puheenjohtajan
sekä
varapuheenjohtajien valinta samaan pykälään.
4. Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Bence Berkin ja
Niko Hakasen.
5. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2014 ehdotettiin Johanna
Hautalaa, Carl Suvantoa sekä Niko Hakasta. Heidän kesken käytiin salainen
lippuäänestys, jossa eniten ääniä saanut valittiin vuoden 2014
puheenjohtajaksi, toiseksi eniten ääniä saanut I varapuheenjohtajaksi ja
kolmanneksi eniten ääniä saanut on II varapuheenjohtaja. Tähän pykälään
ääntenlaskijaksi valittiin Niko Hakasen tilalle Jesper Pukkila, koska Niko oli
itse ehdolla puheenjohtajaksi.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Johanna Hautala 5 ääntä, Carl Suvanto 5 ääntä ja Niko Hakanen 2 ääntä.
Toisen kierroksen äänestyksessä sai äänestää Johanna Hautalaa tai Carl
Suvantoa. Heidän kesken suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat
seuraavasti: Johanna Hautala 5 ääntä ja Carl Suvanto 8 ääntä.
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja vuonna 2014 on Carl Suvanto, I
varapuheenjohtaja on Johanna Hautala ja II varapuheenjohtaja Niko Hakanen.
6. Nuorisovaltuuston sihteeriksi ehdotettiin Janna Hautalaa ja Jesper Pukkilaa.
Heidän kesken käytiin salainen lippuäänestys, jossa eniten ääniä saanut
valittiin vuoden 2014 sihteeriksi, toiseksi eniten ääniä saanut varasihteeriksi.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Janna Hautala 7 ääntä ja Jesper Pukkila 5 ääntä.

Päätös: Kauhajoen kaupungin nuorisovaltuuston sihteeriksi valittiin Janna
Hautala ja varasihteeriksi Jesper Pukkila
7. Uusi puheenjohtaja Carl Suvanto kiitti muita nuorisovaltuutettuja
luottamuksesta ja kertoi toimintasuunnitelmasta kaudelle 2014; pöytäkirjan liite
1, 10.1.2014. Paula Kallionpää totesi, että tämän vuoden painopistealueet
ovat todella tärkeitä ja ajankohtaisia. Kuukausittain olevat tapahtumat on
selkeä ja järkevä vaihtoehto. Kallionpää lisäsi budjetin olevan toiminnan
pyörittämiselle 2300 €. Hän toivotti nuorisovaltuutetut tervetulleiksi
esittäytymään vapaa-aikajohtokunnan kokoukseen 11.2.2014.
8. Muut esille tulevat asiat:
Bence Berki halusi vielä tarkennusta vapaa-aikajohtokunnan tapaamiseen,
johon hänelle vastattiin, että ensimmäisellä kerralla nuoret voivat käydä
esittäytymässä koko porukalla ja esitellä toimintasuunnitelmansa.
9.
Puheenjohtaja
päätti
vuoden
2014
järjestäytymiskokouksen klo 17.09. Seuraavaksi
päätettiin pe 31.1.2014 klo 16 Räimiskällä.

nuorisovaltuuston
kokousajankohdaksi

Kiitokset paikalla olleille luottamushenkilöille ja nuorisovaltuustolle!

Kauhajoella 20.1.2014

Carl Suvanto
puheenjohtaja

Hannele Kujala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________
Bence Berki

_____________________ __________________
Niko Hakanen
Jesper Pukkila

