SUOMUSSALMEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: keskiviikko 30.6.2021 klo. 17.00-19.23
Paikka: Suomussalmen kunnantalo (Kauppakatu 20), kunnanhallituksen uusi huone
(3.kerros)
Läsnä:
X Heikkinen Tomi
X Hiltunen Sampo
X Holappa Enna-Sofia
Jokiperä Emilia
X Juntunen Juuso
X Junttila Niklas
X Kela Ella
X Kela Veikka
Keränen Tiia
X Kinnunen Hilla (etänä)
X Kyllönen Jere
X Moilanen Vilma (etänä)
X Pyykkönen Veeti
Seppänen Atte
X Vasunta Onni-Lenni
X Väisänen Salla
Varalla
Eemeli Heikkinen
Reetta Hokkanen
X Eeli Laukkanen
Vera Ujkani
Yhteyshenkilö
X Järvenpää Eija, sihteeri
Kummivaltuutetut
Heikkinen Arto (tekltk)
X Heikkinen Vesa (sivltk)
Kähkönen Pirjo (kunhal)
X Laatikainen Janne (kunhal) poistui kello 18.14

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Kuulumiset
8. Sääntömuutoksien läpikäynti
9. Tapahtumat
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

SUOMUSSALMEN NUORISOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 30.6.2021

1. Kokouksen avaus
Esitys: puheenjohtaja Onni-Lenni Vasunta avaa kokouksen.
Päätös: kokouksen puheenjohtajana toimi Onni-Lenni Vasunta ja hän avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Esitys: todetaan läsnäolijat nimenhuudolla sekä osallistujalistalla.
Päätös: todettiin läsnäolijat nimenhuudolla sekä osallistujalistalla.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Kokouskutsu ja esityslista lähetettiin nuorisovaltuutetuille ja kummivaltuutetuille
keskiviikkona 23.6.2021, Kokouksessa on läsnä puolet nuorisovaltuutetuista.
Päätös: kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: valitaan pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi ja kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Veikka Kela ja Jere
Kyllönen.

5.Esityslistan hyväksyminen
Esitys: esityslistaan voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä tässä vaiheessa.
Päätös: esityslista hyväksyttiin.

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Käydään läpi ilmoitettavat asiat.
Päätös: hallitus teki kunnallisvaaleista puolue-esittelyitä Instagramiin. Vain yksi puolue
saatiin esiteltyä ja osa puolueista ei vastannut kysymyksiin. Ehdotettiin, että puolueille
annetaan palautetta vastaamattomuudesta.

7. Kuulumiset
Ehdotus: Kysellään toisiltamme kuulumiset sekä käydään läpi rahastonhoitajan, some
vastaavan sekä tiedotusvastaavan ajankohtaiset asiat.
Päätös: jokainen sai kertoa tämän hetken kuulumisia. Osa on kesätöissä. Nautittu kesästä ja
lomasta.

8. Sääntömuutoksien läpikäynti
Esitys: Käydään läpi mahdolliset sääntömuutokset, jotka on kirjoitettu valmiiksi.
Sääntömuutokset koskevat vasta seuraavan kauden nuorisovaltuutettuja. Voimme myös
tarpeen tullen äänestää muutoksista (liite 1)
Kokouksessa pohdittiin sääntöjen 4 §:stä muutoksen perusteita. Nykyinen käytäntö
valinnoista nopeusjärjestyksessä ei ole oikeudenmukainen ja aiheuttaa ylimääräistä stressiä.
Hakemuksen tekeminen osoittaa kiinnostusta nuorisovaltuustotoimintaa kohtaan. Haku avoin
kaikille 11–21-vuotiaille suomussalmelaisilla. Kokouksessa keskusteltiin myös
haastatteluryhmä jäsenten edustuksellisuudesta sekä haastatteluryhmän koosta.
Ehdotettiin, että vapaat paikat arvottaisiin. Haastattelusta ja arvonnasta äänestiin ja
haastatteluehdotus sai enemmän ääniä.
Päätös: Ehdotettua 6§:n muutosta ei tarvitse tehdä. Nykyisissä säännöissä 5 §:ssä sanotaan,
että ensimmäisessä kokouksessa valitaan puheenjohtaja, sihteerin ja heille varahenkilöt.
Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan tulee ehdottaa, että valitaan jokainen henkilö
erikseen.
Nuorisovaltuuston sääntömuutokset hyväksyy kunnanhallitus. Nuvan hallituksen tehtäväksi
annettiin valmistella 4§ tarkempia perusteita ja käytänteitä haastatteluvalinnalle. Jotta
muutoksen olisivat voimassa tulevan syksyn uusien jäsenten valinnassa, sääntömuutos tulee
käsitellä kunnanhallituksen elokuun kokouksessa. Nuvan hallitus tekee alustavan esityksen ja
nuorisovaltuuston tulee hyväksyä sääntömuutoksen perusteet esitys. Asiaa käsitellään vielä
seuraavassa kokouksessa ti 20.7. 2021.

9. Tapahtumat
Esitys: keskustellaan tulevista tapahtumista sekä ideoidaan uusia.
Päätös: Päätettiin jakaa vastuuta tapahtumien työstämisestä eteenpäin.
Elokuva-tapahtumaa suunnittelevat Tiia, Salla, Veeti ja Emma-Sofia.
Kyläsuunnistus/tehtävärastit suunnittelevat Ella, Eeli, Onni-Lenni, Hilla, Atte ja Vilma.
Frisbee-golf tapahtumaa suunnittelevat Jere, Tomi, Niklas, Juuso ja Onni-Lenni.
Ne, jotka eivät olleet kokouksessa voivat lähettää WhatsApp viestin mihin ryhmään haluavat
mukaan. Onni-Lenni tekee omat WhatsApp ryhmät työskentelyä varten.

10. Muut esille tulevat asiat
Esitys: Käydään keskustelua muista esille tulevista asioista.
Päätös: Kokouksessa tuli esille kuntalaisen antama idea, että rakennettaisiin uimahyppytorni.
Epäviralliset hyppypaikat ovat turvallisuusriskejä.
Nuorisovaltuusto päätti, että tehdään uimahyppytornista aloite kuntaan. Hallitus valmistelee
aloitetta.
Seuraava kokous pidetään ti 20.7.2021. Onni-Lenni ilmoittaa kokouspaikan ja Niklas toimii
kokouksen sihteerinä, koska Eija on lomalla 1.8. saakka.

11. Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen kell0 19.23.

Suomussalmella 1.7.2021

___________________________

_____________________________

Onni-Lenni Vasunta, pj

Eija Järvenpää, sihteeri

___________________________

_____________________________

Jere Kyllönen, pöytäkirjan tarkastaja

Veikka Kela, pöytäkirjan tarkastaja

Nuorisovaltuusto 30.6.2021

LIITE 1

Nuorisovaltuuston uudet säännöt:

4§ Nuorisovaltuutettujen valinta
Nuorisovaltuutettujen vähimmäismäärä on 10 ja enimmäismäärä 16. Seuraavalle
toimikaudelle nuorisovaltuustoon valitaan edellisen kauden jäsenet, jotka haluavat jatkaa
sekä niin monta edustajaa, kun paikkoja on vapaana, mikäli paikat vain täyttyvät. Paikat
täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jokaiselle koululle eli Ruukinkankaan
alakoululle, Karhulanvaaran alakoululle, Ruukinkankaan yläkoululle ja Suomussalmen
lukiolle on varattu yksi paikka. Täten näiden koulujen oppilaat taikka opiskelijat ovat
etusijalla uusia jäseniä valittaessa, mikäli heillä ei ole ennestään edustajaa valtuustossa.
Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuutetut. Luottamushenkilöiden toimikausi on
valtuustokausi.

Muutosehdotus:

4§ Nuorisovaltuutettujen valinta
Nuorisovaltuutettujen vähimmäismäärä on 10 ja enimmäismäärä 16. Seuraavalle
toimikaudelle nuorisovaltuustoon valitaan edellisen kauden jäsenet, jotka haluavat jatkaa
sekä niin monta edustajaa, kun paikkoja on vapaana, mikäli paikat vain täyttyvät. Uudet
jäsenet valitaan haastattelujen kautta. Ennen haun aukeamista nuorisovaltuusto valitsee
ryhmän, joka haastattelee hakijat. Jokaiselle koululle eli Ruukinkankaan alakoululle,
Karhulanvaaran alakoululle, Ruukinkankaan yläkoululle ja Suomussalmen lukiolle on varattu
yksi paikka. Täten näiden koulujen oppilaat taikka opiskelijat ovat etusijalla uusia jäseniä
valittaessa, mikäli heillä ei ole ennestään edustajaa valtuustossa. Kunnanhallitus nimeää
nuorisovaltuutetut. Luottamushenkilöiden toimikausi on valtuustokausi.

6§ Nuorisovaltuuston hallitus
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan hallituksen päättämällään tavalla.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, somevastaava,
tiedotusvastaava sekä rahastonhoitaja.
Hallituksen tehtävänä on suunnitella ja ylläpitää nuorisovaltuuston toimintaa sekä
valmistella nuorisovaltuuston kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat. Hallituksen tulee myös
lähettää muistio koko nuorisovaltuustolle tiedoksi. Hallitus vastaa myös erilaisten juoksevien
asioiden hoitamisesta sekä muista tehtävistä, jotka nuorisovaltuusto osoittaa sille.

Muutosehdotus:
6§ Nuorisovaltuuston hallitus
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan hallituksen nuorisovaltuuston toimikauden
ensimmäisessä kokouksessa. Jokainen hallituksen jäsen valitaan erikseen. Valinnasta
käydään suljettu lippuäänestys, mikäli useita ehdokkaita samaan tehtävään löytyy.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, somevastaava,
tiedotusvastaava sekä rahastonhoitaja.
Hallituksen tehtävänä on suunnitella ja ylläpitää nuorisovaltuuston toimintaa sekä
valmistella nuorisovaltuuston kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat. Hallituksen tulee myös
lähettää muistio koko nuorisovaltuustolle tiedoksi. Hallitus vastaa myös erilaisten juoksevien
asioiden hoitamisesta sekä muista tehtävistä, jotka nuorisovaltuusto osoittaa sille.

