KAUHAJOEN KAUPUNKI

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
14. Nuorisovaltuusto, 2015 järjestäytymiskokous

Aika:

14.1.2015 klo 16.15-17.20

Paikka:

Kaupungintalon valtuustosali

Läsnä:

Tiina Laine, kauppaoppilaitos
Henna Ojaniemi, kauppaoppilaitos
Henri Alasaari, lukio
Erika Yli-Rahnasto, lukio
Johanna Hautala, lukio
Niko Hakanen, lukio
Carl Suvanto, lukio
Elli Kilpiö, Sedu Kauhajoki
Milla Korkeamäki, yläkoulu
Patrik Moilanen, yläkoulu
Justiina Luukaslammi, yläkoulu
Nea Linna, yläkoulu
Blazej Gawryszczak, yläkoulu

15.1.2015

Lisäksi läsnä:
Merja Kuusinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Paula Kallionpää, vapaa-aikatoimenjohtaja
Hannele Kujala,vastaava nuorisotyöntekijä, kokouksen sihteeri
Ennen kokousta kahvittelun lomassa kävi luottamushenkilöitä nuoria pikaisesti
tapaamassa ja kertomassa tulevista asioista. Seppo Kalliomaa toi esille
huolensa nuorten diabetes asioihin ja Kari Nuuttila sekä Paula Uusi-Hakala
lastensuojelullisiin näkökulmiin. Otetaan heihin yhteyttä tarkemmin asioiden
eteenpäin saattamiseksi.
Kauhajoen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellyt asiat:
1. Vapaa-aikatoimenjohtaja Paula Kallionpää toivotti paikallaolijat tervetulleiksi
vuoden 2015 nuorisovaltuuston järjestäytymiskokoukseen. Nuorisovaltuusto
on järjestyksessään 14. Kallionpää totesi budjetin olevan toiminnan
pyörittämiselle 2000 €, jonka toivoi käytettävän hyvin. Hän lisäsi, että nuorilta
otetaan kiitollisuudella vastaan ideoita ja ehdotuksia sekä näkökulmaa
kaikissa asioissa. Kallionpää toivotti nuorille onnea ja menestystä.
2. Kauhajoen kaupungin luottamushallinnon tervehdyksen toi hallituksen
puheenjohtaja Merja Kuusinen, joka onnitteli nuoria lämpimästi ja kertoi
muutamia tärkeitä huomioon otettavia asioita tärkeässä luottamustehtävässä.
Hän oli tyytyväinen, että nuorisovaltuustossa on mukana niin vanhoja
konkareita kuin uusia nuoria, joten toiminta saadaan helposti käynnistymään.
Hän kertoi lyhyesti kaupungin luottamushenkilöjärjestelmästä korostaen, että

nuoret toisivat omaa monipuolista näkemystään päätöksentekoon nuorten
näkökulmasta. Nuorisovaltuustotoiminta on lähellä Kuusisen sydäntä, koska
hän on ollut mukana kun ensimmäistä nuorisovaltuustoa on Kauhajoelle
perustettu. Hän kertoi, että nuorisovaltuustotoiminta on aina otettu
luottamushallinnossa vakavasti ja oltu iloisia nuorten ehdotuksista ja
asiantuntijuudesta. Kuusinen kannusti nuoria tuomaan hullujakin ideoita esille,
koska niistä jalostuu monesti toimivia asioita. Nuorisovaltuustokausi antaa
nuorille myös tulevaisuutta ajatellen paljon, joten käyttäkää oikeuttanne ja
velvollisuuttanne hyvin. Kuusinen kehotti nuoria pitämään rohkeasti yhteyttä ja
toimimaan nuorten äänitorvina.
3. Nuorisovaltuuston
järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajana
toimi
nuorisovaltuuston 2014 vuoden puheenjohtaja Carl Suvanto ja sihteerinä
Hannele Kujala. Carl Suvanto avasi varsinaisen nuorisovaltuuston kokouksen
klo 16.49. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin
työjärjestys.
4. Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Patrik Moilasen ja
Milla Korkeamäen.
5. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2015 ehdotettiin ja kannatettiin
Johanna Hautalaa, Carl Suvanto, Elli Kilpiötä sekä Niko Hakasta. Heidän
kesken käytiin salainen lippuäänestys, jossa eniten ääniä saanut valittiin
vuoden 2015 puheenjohtajaksi, toiseksi eniten ääniä saanut I
varapuheenjohtajaksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut on II
varapuheenjohtaja.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Johanna Hautala 3 ääntä, Carl Suvanto 4 ääntä, Elli Kilpiö 4 ääntä ja Niko
Hakanen 2 ääntä. Jouduimme suorittamaan uusintaäänestyksen Carl
Suvannon ja Elli Kilpiön välillä, koska he saivat saman äänimäärän
ensimmäisellä kierroksella. Johanna Hautala sai kolmanneksi eniten ääniä,
joten hän on II varapuheenjohtaja.
Toisen kierroksen äänestyksessä sai äänestää Carl Suvantoa tai Elli Kilpiötä
vuoden 2015 puheenjohtajaksi. Heidän kesken suoritetussa äänestyksessä
äänet jakautuivat seuraavasti: Carl Suvanto 7 ääntä ja Elli Kilpiö 6 ääntä.
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja vuonna 2015 on Carl Suvanto, I
varapuheenjohtaja on Elli Kilpiö ja II varapuheenjohtaja Johanna Hautala.
6. Nuorisovaltuuston sihteeriksi ehdotettiin Henna Ojaniemeä ja Henri Alasaarta.
Heidän kesken käytiin salainen lippuäänestys, jossa eniten ääniä saanut
valittiin vuoden 2015 sihteeriksi, toiseksi eniten ääniä saanut varasihteeriksi.
Ennen tätä pykälää, Patrik Moilanen joutui lähtemään kokouksesta
henkilökohtaisista syistä, joten hän ei ollut mukana äänestyksessä. Hänen
tilalleen ei valittu toista ääntenlaskijaa, koska Merja Kuusinen valvoi tilannetta.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Henna Ojaniemi 7 ääntä ja Henri Alasaari 5 ääntä.
Päätös: Kauhajoen kaupungin nuorisovaltuuston sihteeriksi kaudelle 2015
valittiin Henna Ojaniemi ja varasihteeriksi Henri Alasaari

7.

Uusi puheenjohtaja Carl Suvanto kiitti muita nuorisovaltuutettuja
luottamuksesta ja kertoi toimintasuunnitelmasta kaudelle 2015; pöytäkirjan liite
1, 14.1.2015. Paula Kallionpää totesi, että kuukausittain olevat tapahtumat
ovat selkeä ja järkevä vaihtoehto. Hän toivotti nuorisovaltuutetut tervetulleiksi
esittäytymään vapaa-aikajohtokunnan kokoukseen, jossa nuoret voivat
toimintasuunnitelman esitellä. Nuorisovaltuuston toiminnasta tiedotetaan
nettisivuilla ja facebooksissa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä heidän nettisivuillaan.

8. Muut esille tulevat asiat:
Henna Ojaniemi kertoi, että hän on ollut yhteyksissä Kauhajoen Karhun
luottamushenkilöihin yhteistyökuvioiden suhteen. Lisäksi Ojaniemi lisäsi, että
Kauhajoki-lehdestä tullaan tekemään juttua Kauhajoen Karhun kanssa
aloitettavasta yhteistyötä.
9. Puheenjohtaja päätti vuoden 2015 nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen
klo 17.20. Seuraavaksi kokousajankohdaksi päätettiin ti 27.1 klo 16
Räimiskällä.

Kiitokset Merjalle ja Paulalle sekä nuorisovaltuustolle mukanaolosta!

Kauhajoella 15.1.2014

Carl Suvanto
puheenjohtaja

Hannele Kujala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________
Milla Korkeamäki

_____________________
Patrik Moilanen

