KAUHAJOEN KAUPUNKI

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
15. Nuorisovaltuusto, 2016 järjestäytymiskokous

Aika:

19.1.2016 klo 16.00-16.44

Paikka:

Kaupungintalon valtuustosali

Läsnä:

Henna Ojaniemi, kauppaoppilaitos
Henri Alasaari, lukio
Elli Kilpiö, Sedu Kauhajoki
Nea Linna, lukio
Nea Rinta-Könnö, koulukeskus
Jenny Ketola, koulukeskus
Mikko Heikkilä, kauppis
Laura Koivisto, koulukeskus
Heini Tuunainen, koulukeskus
Erika Hautala, koulukeskus

Poissa:

19.1.2016

Lisäksi läsnä:
Paula Kallionpää, vapaa-aikatoimenjohtaja
Hannele Kujala, vastaava nuorisotyöntekijä, kokouksen sihteeri
Virve Juuti, nuoriso-ohjaaja
Hanne Välikangas, Suupohjan lehti
Ennen kokousta kahvittelun lomassa kävi luottamushenkilöitä nuoria pikaisesti
tapaamassa, koska olivat estyneitä viralliseen kokoukseen tulostaan
päällekkäisyyksien vuoksi. Kaupungin hallituksen 1.varapuheenjohtaja Tarja
Tapanainen ehdotti, että järjestäisimme ensimmäiselle nuorisovaltuustolle
tapaamisen juhlavuoden kunniaksi.
Kauhajoen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellyt asiat:
1. Vapaa-aikatoimenjohtaja Paula Kallionpää toivotti paikallaolijat tervetulleiksi
vuoden 2016 nuorisovaltuuston järjestäytymiskokoukseen. Nuorisovaltuusto
on järjestyksessään 15. 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. Hannele
Kujala jakoi nuorille sydämelliset Nuva-heijastimet turvaamaan polkua.
2. Kauhajoen kaupungin tervehdys tuotiin jo kahvittelun lomassa.
3. Nuorisovaltuuston
järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajana
toimi
nuorisovaltuuston vuoden 2015 1.varapuheenjohtaja Elli Kilpiö ja sihteerinä
Hannele Kujala. Elli Kilpiö avasi varsinaisen nuorisovaltuuston kokouksen klo
16.15. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin

työjärjestys. Merkittiin ylös, että Erika Hautala oli poissa kokouksesta
sairastumisen vuoksi.
4. Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Heikkilän ja
Jenny Ketolan
5. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2016 ehdotettiin ja kannatettiin
Elli Kilpiötä, Henna Ojaniemeä sekä Nea Linnaa. Heidän kesken käytiin
salainen lippuäänestys, jossa eniten ääniä saanut valittiin vuoden 2016
puheenjohtajaksi, toiseksi eniten ääniä saanut I varapuheenjohtajaksi ja
kolmanneksi eniten ääniä saanut on II varapuheenjohtaja.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Elli Kilpiö 4 ääntä, Henna Ojaniemi 5 ääntä ja Nea Linna 0 ääntä.
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja vuonna 2016 on Henna Ojaniemi, I
varapuheenjohtaja on Elli Kilpiö ja II varapuheenjohtaja Nea Linna.
6. Nuorisovaltuuston sihteeriksi ehdotettiin Nea Rinta-Könnöä ja Jenny Ketolaa.
Heidän kesken käytiin salainen lippuäänestys, jossa eniten ääniä saanut
valittiin vuoden 2016 sihteeriksi, toiseksi eniten ääniä saanut varasihteeriksi..
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Nea Rinta-Könnö 7 ääntä ja Jenny Ketola 2 ääntä.
Päätös: Kauhajoen kaupungin nuorisovaltuuston sihteeriksi kaudelle 2016
valittiin Nea Rinta-Könnö ja varasihteeriksi Jenny Ketola.
7. Uusi puheenjohtaja Henna Ojaniemi kiitti muita nuorisovaltuutettuja
luottamuksesta ja kertoi toimintasuunnitelmasta kaudelle 2016; pöytäkirjan liite
1, 15.1.2016. Ojaniemi esitteli painopistealueet ja nosti sieltä nuorten
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tapahtumat ja toiminnan järjestämisen,
yhteistyön muiden nuorisovaltuustojen kanssa, päättäjiltä toivottiin kummeja
nuorisovaltuustolle, nuorisovaltuuston imagon ja näkyvyyden parantamisen
sekä nuorisovaltuuston kouluttautumisen.
8. Muut esille tulevat asiat:
Elli Kilpiö toi terveiset kaupungin teknisestä lautakunnasta, josta kummiksi on
lupautunut Tero Kilpiö. Myös kaupunginhallituksesta Tarja Tapanainen ja
Merja Kuusinen ovat käytettävissä sekä vapaa-aikajohtokunnasta Kirsi
Hietalahti.
Virve
Juuti
Kauhajoen
nuorisopalveluista
toi
esille
Kauhajoen
Mielenterveysseuran puheenjohtaja Tuomo Tenhusen terveisiä. Suomen
Mielenterveysseura järjestää MHAW-viikon eli Mental Health Art Week viikolla
21, jonka teemana on nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja
taiteen keinoin. Kauhajoen paikallisseura haluaisi tehdä yhteistyötä
nuorisovaltuuston kanssa tämän viikon suhteen ja toiminnasta aiheutuviin
kuluihin on haettavissa yleisavustusta. Nuorisovaltuusto päätti lähteä mukaan
tähän viikkoon ja valitsivat edustajikseen suunnitteluryhmään Nea RintaKönnön, Henri Alasaaren, Erika Hautalan sekä Henna Ojaniemen. Paula
Kallionpää vetosi juuri valmistuneeseen hyvinvointikertomukseen, kuinka
tärkeää ja hienoa nuorten on mukaan viikkoon lähteä.

9. Puheenjohtaja päätti vuoden 2016 nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen
klo 16.44. Seuraavaksi kokousajankohdaksi päätettiin ti 26.1.2016 klo 18.30.
Aloitetaan kokous vapaa-aikajohtokuntaan esittäytymisellä ja sen jälkeen
alkaa nuorisovaltuuston oma kokous kaupungintalolla.

Kiitokset Paulalle, Virvelle sekä nuorisovaltuustolle mukanaolosta!

Kauhajoella 19.1.2016

Henna Ojaniemi
puheenjohtaja

Hannele Kujala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________
Jenny Ketola

_____________________
Mikko Heikkilä

