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SAAPUVILLA
OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka
toimii
puheenjohtajana)

Anni Ikola
Juuso Försti
Anni Jaurila
Mimmi Heinilä
Ella Harju
Mira Aheinen
Mico Alanen
Joona Aho
Santtu Alanen
Tea Kujala

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Varasihteeri
Viestintävastaava
Someagentti
Someagentti
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen

MUUT
SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon
peruste)

Heidi Kujala

vapaa-aikaohjaaja

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAIS
UUS
ASIAT §
26-32
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anni Ikola
Anni Jaurila
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kirjastossa 16.12.2020
Allekirjoitus

Mira Aheinen
Joona Aho
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päivä 17.12.2020 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Vapaa-aikaohjaaja Heidi Kujala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Nuva § 26

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Nuva § 27
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Aheinen ja Joona Aho.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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UUSIEN JÄSENTEN PEREHDYTTÄMINEN
Nuva § 28

Uusien jäsenten perehdytys nuorisovaltuuston toimintaan.

PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto perehdytti uuden jäsenen ja varajäsenen nuorisovaltuuston
toimintaan ja tapoihin diaesityksen avulla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT
Nuva § 29
Korona-aikana live tapahtumia ei pystytä järjestää, joten nuorisovaltuuston toiminta
on ollut vähäistä. Nuorisovaltuusto ideoi erilaisia keinoja osallistaa nuoria
sosiaalisen median kanavien kautta.
PÄÄTÖS
Nuorisovaltuusto ideoi sosiaalisten medioiden aktivointia muun muassa
Instagramissa järjestettävillä arvonnoilla, joista voi voittaa jouluisen tai
uuteenvuoteen sopivan lahjakorin. Nuva keskusteli arvonnan toteuttamisesta ja
arpavoittojen sisällöstä.
Nuva suunnitteli myös muista joulukuun somepäivityksistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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NUORISOVALTUUSTON VAALIT KEVÄÄLLÄ 2021
Nuva § 30
Nuorisovaltuuston nykyinen toimikausi loppuu 31.5.2021. Vaalit järjestetään
aikaisemmin loppukeväästä.
TOIMINTAEHDOTUS:
Alustavaa suunnittelua kevään 2021 vaaleista.
PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto päätti, että kevään 2021 nuorisovaltuuston vaalit toteutetaan
edellisen toimintakauden tekemän vaalisuunnitelman pohjalta. Osa nuvan nykyisistä
jäsenistä saa jatkaa myös seuraavalla toimikaudella. Loput jäsenet ja varajäsenet
valitaan vaalien perusteella. Mikäli ehdokkaita ei asetu ehdolle riittävästi, valitaan
uudet jäsenet ja varajäsenet suoraan nuorisovaltuustoon.
Nuva suunnitteli alustavasti vaalien toteuttamista ja pohti muun muassa
koulukäyntejä, joiden avulla nuva saisi lisää näkyvyyttä, kunnan nuorten ideoita
sekä vaaliehdokkaita.
Nuva jatkaa tarkempaa suunnittelua ensi vuoden puolella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2020 BUDJETIN KÄYTTÖ
Nuva § 31
Korona tilanteen vuoksi Nuorisovaltuusto ei ole pystynyt järjestämää
minkäänlaisia tapahtumia, joten budjetti on jäänyt toistaiseksi käyttämättä.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto suunnittelee miten käyttää budjetin loppuvuoden aikana.
PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto keskusteli taloustilanteestaan ja loppuvuoden hankinnoista. Nuva
on tilaamassa uutta roll up -mainosta, ja nuva keskusteli roll upin ulkonäöstä sekä
vertaili saamiaan tarjouksia.
Ensi vuoden vaaleja ajatellen nuva pohti myös vaalikampanjassa jaettavia
oheistuotteita, kuten karkkeja tai tarroja nuvan logolla varustettuna. Nuva pyytää
tarjouksia eri toimittajilta.
Budjettiin palataan uudelleen ostosten jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
MESTARIT JA KISÄLLIT -VIDEOPROJEKTI
Nuva § 32
PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto on saanut valmiiksi projektin videot ja lähettää ne eteenpäin Antti
Iivarille. Nuva maksaa 100 € palkkion nuorisovaltuuston ulkopuoliselle henkilölle
Mikael Walliukselle, joka on kuvannut ja editoinut videot nuorisovaltuuston
edustajan Juuso Förstin kanssa. Nuorisovaltuusto toivoo, että Isonkyrön kunnan
kulttuuripalvelut huomioisivat myös Juuso Förstin poikkeuksellisen suuren panoksen
videoiden valmiiksi saattamiseksi vastaavalla tai muulla parhaaksi katsomallaan
tavalla.
Projektin valmiit videot katsotaan yhdessä kuvauksiin osallistuneiden henkilöiden
kanssa ensi vuoden puolella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 32
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään.
Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 26-31
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 32

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

