Kaarinan kaupunki

Pöytäkirja
9.1.2019

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston kokous
Aika

Päivä 9.1.2019 klo 16.40 – 18.13

Paikka

Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1

Läsnä
Jäsenet
Henriksson Julia, pj
☒
Hakala Rasmus
☒
Halen Tua, vpj
☒
Hautalampi Heini, sihteeri
☒
Kesäniemi Maija
☒
Koskinen Eino
☒
Leino Emilia
☒
Peltola Lotta
☐
Salmi Veera
☐
Tammi Otto
☒
Toikka Iina
☒
Toivonen Anni
☒
Välilä Arttu
☒
Esittelijänä toimii Julia Henriksson.
1 Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös § 1:

Hyväksyttiin.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös § 2:

Hyväksyttiin.

3 Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajat.

Päätös § 3:

Valittiin valtuutetut Rasmus Hakala ja Maija Kesäniemi.
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4 Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista.

Päätös § 4: Hyväksyttiin

5 Nuorisovaltuustovaalit
Ehdotus:

Käydään läpi vaaliensuunnitelupalaverin ehdotusten läpikäynti ja
vaalisuunnittelutyöryhmän asettaminen.

Käsittely:

Puheenjohtaja esittää
1. Että vaaleille valitaan viikko, jolloin äänestys tapahtuu.
Ehdotettiin viikkoa 15 (8.-12.4) vaaliviikoksi ja ehdokkaaksi
asettumiselle ajankohta 4.3.-17.3.
2. Jokaisesta Kaarinan yläkoulusta ja lukiosta valitaan 2
edustajaa, joista tulee yhteensä 10 nuorisovaltuutettua.
3. Kaarinan ulkopuolella opiskelevista valitaan kiintiö. Ehdotettu
viittä valtuutettua.
4. 12-vuotiaat kuudesluokkalaiset saavat äänestää, mikäli
haluavat ja se tapahtuu yläkoulujen tiloissa tai mahdollisella
kaukoäänestyksellä.
Esitykset hyväksytään yksimielisesti.
Tua Halen ehdotti, että mikäli kaikista kouluista ei saada kahta
edustajaa, pidetään nuorisovaltuuston koko silti samana.
Ylijääneet paikat annetaan eniten ääniä saaneille ehdokkaille.
Lisäksi hän ehdottaa, että mikäli kaksi ehdokasta saa saman
määrän ääniä, valtuustopaikka arvotaan heidän kesken. Hän
myös ehdottaa, että koulujen oppilaat saavat edustaa myös
muiden koulujen oppilaita halutessaan. Ehdotukset hyväksyttiin
yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedustelee nettivaalien mahdollisuutta, mutta
todetaan, että internet-vaaleissa on ongelmana tietosuoja-asiat
kuin myös äänioikeuden todentaminen. Asiasta otetaan yhteyttä
Nuorisovaltuustojen liittoon.
Työryhmää ei vielä aseteta.

Päätös § 5:

Nuorisovaltuusto päätti:
1. Vaaleille valittiin viikko 15 (8.-12.4) vaaliviikoksi ja ehdokkaaksi
asettumiselle ajankohta 4.3.-17.3.
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2. Jokaisesta Kaarinan yläkoulusta ja lukiosta valitaan 2
edustajaa, joista tulee yhteensä 10 nuorisovaltuutettua.
3. Kaarinan ulkopuolella opiskelevien kiintiö on 5 valtuutettua.
4. 12-vuotiaat kuudesluokkalaiset saavat äänestää, mikäli
haluavat ja se tapahtuu yläkoulujen tiloissa tai mahdollisella
kaukoäänestyksellä.
5. Vaikista kouluista ei saada kahta edustajaa, pidetään
nuorisovaltuuston koko silti samana. Ylijääneet paikat
annetaan eniten ääniä saaneille ehdokkaille.
6. Mikäli kaksi ehdokasta saa saman määrän ääniä,
valtuustopaikka arvotaan heidän kesken.
7. Koulujen oppilaat saavat edustaa myös muiden koulujen
oppilaita halutessaan.

6 Ipad kyselyn tilannekartoitus
Ehdotus:

Tarkastetaan mikä tilanne on kouluvierailujen suhteen.

Käsittely:

Kaikki on kunnossa.

Päätös § 6:

Merkittiin tiedoksi.

7 Ilmoitusasiat
7.1 Lautakuntien kuulumiset ja hakemukset
Ehdotus:

Kuullaan lautakuntien ja lautakuntahakemusten kuulumiset.

Käsittely:

Edustajaa ei ollut kokouksessa.

Päätös § 7:

Merkittiin tiedoksi.

7.2 Lape-työryhmä
Ehdotus:

Kuullaan Lape-työryhmän kuulumiset.

Käsittely:

Rasmus Hakala menossa seuraavaan kokoukseen.

Päätös § 8:

Merkittiin tiedoksi.
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7.3 Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto
Ehdotus:

Kuullaan sekä Lounais-Suomen piirin, että Nuorisovaltuustojen
liiton kuulumiset

Käsittely:

LSP:llä on uusi hallitus.

Päätös § 9:

Merkittiin tiedoksi.

8 Muut asiat
8.1 Nuorisovaltuutettujen oikeus antaa nuorisovaltuuston mielipiteitä
Käsittely:

Rasmus Hakala tiedusteli, saako antaa mielipiteitä asioihin
nuorisovaltuuston nimissä, mikäli häneltä kysytään.
Puheenjohtaja ehdotti, että saa antaa oman mielipiteensä vain
valtuutettuna, mutta ei nuorisovaltuuston nimissä. Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös § 10: Nuorisovaltuutetut eivät saa antaa omia mielipiteitään

nuorisovaltuuston nimissä, vaan kaikki asiat on käsiteltävä
kokouksissa ennen kuin niistä voi antaa virallisen lausunnon.
8.2 Palkkioidenmaksun muutokset
Käsittely:

Puheenjohtaja kertoi, että kokouspalkkioiden maksupäivät ovat
muuttuneet. Jatkossa palkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa
nykyisen neljän sijaan. Uuden aikataulun mukaan kokouksista,
jotka ovat olleet tammi-huhtikuussa maksetaan toukokuun
lopussa (viimeinen arkipäivä). Kokouksista, jotka ovat toukoelokuussa maksetaan syyskuun lopussa (viimeinen arkipäivä) ja
kokouksista, jotka ovat syys-joulukuussa maksetaan joulukuun
lopussa (viimeinen arkipäivä). Tarvittaessa tammikuussa
maksetaan edelliselle vuodelle kohdistuvia palkkiota.

Päätös § 11: Merkittiin tiedoksi.

8.3 Kokouspäivämäärät
Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että kevään kokoukset ovat 6.2.2019,
6.3.2019, 3.4.2019 ja 8.5.2019. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös § 12: Kevään kokoukset ovat 6.2.2019, 6.3.2019, 3.4.2019 ja 8.5.2019
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Julia Henriksson
puheenjohtaja

Heini Hautalampi
sihteeri

Rasmus Hakala
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Kesäniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Jakelu

Nuorisovaltuusto

Tiedoksi

kaupunginhallitus (ptk, lähetetään kirjaamo@kaarina.fi)

