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Antola Maria jäsen 

Harikkala Heta jäsen   poissa 8/2020 

Hiekka Anne jäsen    

Kylä-Puhju Nuppu jäsen   
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Valtonen Ville jäsen  

Vuorio Antti  jäsen 
 

Mantere Noora esittelijä-sihteeri 
Kuusisto Pekka Nuvan kummi 
 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  
 
 

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
§ 4 Työjärjestyksen päivittäminen toimintakauden ja jäsenistön osalta 

§ 5 Työjärjestyksen muuttaminen jäsenen eroamisen osalta 
Muut esille tulevat asiat: 
 

 

         kuitattu sähköisesti   kuitattu sähköisesti 
Ilmari Vuorela, puheenjohtaja   Noora Mantere, esittelijä-sihteeri 

 
    kuitattu sähköisesti    kuitattu sähköisesti 
          Antola Maria                             Hiekka Anne 
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              Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 

Ehdotus: Todetaan nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä 
on enemmän kuin puolet jäsenistä. 
  

Päätös: Kokous on laillinen ja päätäntävaltainen 
 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

  

Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän 
menettelytavan mukaisesti.  
  

Ehdotus: Ehdotetaan, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet 
Antola Maria ja Hiekka Anne.  
 

Päätös: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
________________________________________________________________________ 

 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä 
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.  
 

Ehdotus:  
 

Päätös: Ei muutoksia, hyväksytään. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 4 Työjärjestyksen päivittäminen toimintakauden ja jäsenistön osalta 

 

Nuorisovaltuuston toimintakaudeksi on nimetty kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuuston 
jäsenet valitaan vaalein jokaisen toimintakauden viimeisen vuoden marraskuussa. 
Nuorisovaltuusto on keskustellut menettelytavasta, joka halutaan päivittää 
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tasavertaisuuden, jäsenistön motivoimisen sekä toiminnan jatkumisen kannalta nuorille 
edullisempaan malliin.  
 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee toimintakauden ajanjakson muuttamisesta sekä 
vaalien järjestämisaikataulusta ja laatii ehdotuksen työjärjestyksen päivittämisestä 
sivistysvaliokunnalle. 
 

Päätös: Nuorisovaltuusto ehdottaa sivistysvaliokunnalle toimintakauden ajanjakson 
muuttamisesta siten, että vaalit järjestettäisiin vuosittain marraskuussa. Poikkeuksena 
ensimmäinen vuosi 2020 uudella toimintamallilla, jolloin vaalit järjestettäisiin huhtikuussa ja 
marraskuussa. Huhtikuun vaaleissa nuorisovaltuustoon täydennetään jäsenistöä, koska 
nykyisestä nuorisovaltuustosta on poistunut poikkeuksellisen paljon jäseniä kuluvan 
kauden aikana. Huhtikuussa valitaan nuorisovaltuustoon kolme uutta jäsentä ja 
varajäseniä varsinaisten jäsenten tilalle. Huhtikuussa 2020 valittujen 
nuorisovaltuustolaisten kausi päättyy 31.12.2021. Käynnissä olevan nuorisovaltuuston 
kausi päättyy 31.12.2020. Marraskuussa 2020 valittavien uusien jäsenten kausi päättyy 
31.12.2022.  
 
Jatkossakin nuorisovaltuustoon valitun kausi on kaksi (2) kalenterivuotta, jolloin 
vuosittaisilla vaaleilla täydennetään paikkoja aina vapautuva määrä. Tällä menetelmällä 
pystytään pitämään yllä nuorisovaltuustotoimintaa siten, ettei toimintaa tarvitse 
vaalivuosina startata täysin alusta. Muutos tukee myös nuorten tasapuolista kohtelua, sillä 
tämän hetkisellä järjestelmällä parillisina vuosina syntyneillä nuorilla on vähemmän 
mahdollisuuksia hakea nuorisovaltuustoon kuin parittomina vuosina syntyneillä. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 5 Työjärjestyksen muuttaminen jäsenen eroamisen osalta 

 

Jatkossa kaikki eroanomukset jätetään kirjallisesti allekirjoitettuna puheenjohtajistolle 
osoitettuna. Kirjallisesti ilmoituksesta tulee ilmetä eroamisen syy. Nuorisovaltuuston 
puheenjohtajisto kutsuu jäsenen motivaatiokeskusteluun, mikäli jäsen kolmesta 
peräkkäisestä kokouksesta pois ilman pätevää syytä. 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee työjärjestyksen muuttamisesta jäsenen eroamisen 
osalta ja laatii ehdotuksen työjärjestyksen päivittämisestä sivistysvaliokunnalle. 
 
Päätös:  Nuorisovaltuusto päätti esityksen mukaisesti.  
 
 

Muut esille tulevat asiat: 

Seuraavan kokouksen sopiminen 
ti 21.1.2019 klo 17 kaupungintalolla 

 


