Hollolan nuorisovaltuusto

Pöytäkirja

12.1.2016

Aika: 12.1.2016 klo:17.00-18.30

Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku

Paikalla: Ada Salonen, Matias Jaakkola, Iida Piela, Henri Karhu, Enni Oravala,
Juuso Torvinen, Sanni Tiihonen, Jan Nummela, Marja Engman, vt.
nuorisosihteeri

Poissa: Mette Linholm, Sini Lindholm

Asiat:
1. Läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Uusien sääntöjen hyväksyminen
Nuorisovaltuutettu Ada Salonen esitti valtuutettujen Juuso Torvinen ja
Sanni Tiihonen kanssa valmistelemiaan seuraavia kohtia muutettaviksi
säännöistä. :

Kohdassa ”2. Nuorisovaltuuston tehtävät” kohta ” Tuoda nuorten
mielipide esille.” korvataan kohdalla ”Toimia nuorison äänenä
lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä.”

Sinne lisätään myös kohta ”Edustajia valitaan 10-14, 2-3
Hämeenkosken alueelta, 2-3 Vesikansan alueelta ja loput Maakansan
alueelta.” Kokouksessa 14 muutettiin luvuksi 12.

Lisäksi kohta ”Edustajat ovat iältään 13-17 vuotiaita.” korvataan
seuraavalla kohdalla ”Edustajat ovat iältään 13-19 vuotiaita.”
Seuraavassa kohdassa 18 korvataan kahdellakymmenellä. ” Mikäli
edustaja täyttää 20 vuotta kauden aikana, hän voi jatkaa toiminnassa
kauden loppuun.”

Kohdasta ”3. Toimikausi ja nuorisovaltuuston kokoonpano” poistetaan
lause paikkaansa pitämättömänä: ”Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa
ohjausryhmä, joka koostuu oppilaskuntia ohjaavista aikuisista.”

Lisäksi muutetaan lause: ”Nuorisovaltuuston kokouksissa mukana on
nuorisosihteeri tai muu kunnan sivistystoimen taholta nimetty ohjaava
aikuinen.” muotoon ”--kokouksissa voi olla mukana nuorisosihteeri --.”
Sen perään lisättiin seuraava täsmennys: ”Tämä ei kuitenkaan ole
välttämätöntä, sillä Nuorisovaltuusto pyrkii itsenäiseen toimintaan.”

Lause: ”Ohjaaja auttaa nuorisovaltuuston toimintaa.” poistettiin.
Lauseen: ”Ohjaajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston
kokouksissa.” perään lisätään ”-- ellei Nuorisovaltuusto pyydä häntä
poistumaan.”

Kohdassa ”4. Nuorisovaltuuston kokoontuminen” lauseeseen: ”
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kaikille nuorisovaltuuston jäsenille
sekä ohjaavalle aikuiselle viikkoa ennen kokousta sähköpostitse” lisättiin
” --tai muulla jäsenet tavoittavalla kirjallisella tavalla.”

Kohdassa ”7. Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen.” kohta:
”Säännöt tarkastetaan ja hyväksytään jokaisen toimikauden alussa.”
muutetaan seuraavasti ”—ainakin jokaisen toimikauden alussa.”
Muutosehdotus kuitenkin hylättiin keskustelun jälkeen samoin kuin
kohdan: ”Sääntöjä muutettaessa/ hyväksyttäessä täytyy jokaisen
valtuuston jäsenen hyväksyä uudet säännöt.” muuttaminen
seuraavanlaiseksi: ” Sääntöjä voi muuttaa/
hyväksyä kokouksessa, jossa on vähintään 2/3 valtuutetuista.”

Lisäksi kokouksessa yhdessä kohtaan ”3.Toimintakausi ja
nuorisovaltuuston kokoonpano” lisättiin tarkennus, että toimintakausi on
kaksi vuotta ja muutettiin kohta ”Nuorisovaltuustoon valitaan edustajat
koulujen oppilaskuntien hallituksista tai kouluissa järjestettyjen

nuorisovaltuustovaalien kautta.” muotoon: ”—edustajat valitaan joko
vaaleilla tai edellinen nuorisovaltuusto valitsee uudet jäsenet
ilmoittautumisen perusteella.”

4. Toimihenkilöiden valinta kaudelle 2016-2017
Puheenjohtajaksi asettui ehdolle vain Ada Salonen, joten hänestä tuli
puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajaksi asettuivat ehdolle Jan Nummela ja Sanni
Tiihonen. Ehdokkaat kertoivat lyhyesti, miksi he olisivat hyviä
varapuheenjohtajia. Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Jokainen
valtuutettu sai yhden äänestyslipukkeen/palan valkoista paperia johon
kirjoitettiin oman ehdokkaan etunimi. Äänestys ratkesi tasapeliin äänin
5-5. Arpa ratkaisi ja Sanni Tiihosesta tuli vara pj.
Sihteeriksi valittiin Juuso Torvinen.
Sivistyslautakunnan edustajaksi valittiin Iida Piela.
Teknisen lautakunnan edustajaksi valittiin Jan Nummela
Perusturvalautakunnan edustajaksi valittiin Sanni Tiihonen

5. Budjetti
Vs. nuorisosihteeri Marja Engman kertoi budjetista ja ilmoitti, että
kaikkien valtuutettujen on toimitettava hänelle tämän vuoden verokortit,
jotta kokouspalkkioita voidaan maksaa. Mietittiin 60 euron
kokouspalkkiota ja matkakorvauksia. Päätettiin, että budjetti käytetään
kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin.

6. Muut esille tulevat asiat
Toimikaudesta on tehtävä toimintakertomus kauden lopulla. Pöytäkirjaan
liitetään uudet nuorisovaltuuston säännöt sekä Teknisen lautakunnan
päätös nuorten vaikuttamispäivän aloitteista.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30

Pöytäkirjan vakuudeksi
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(puheenjohtaja)

(sihteeri)

