ISONKYRÖN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

No

1/2021

Nuorisovaltuusto
Sivu 1 1304283055285
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

18.2.2021 klo 17.43-18.32
Kunnantalo, valtuustosali

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
PÄÄTÖSVALTAIS
UUS
ASIAT §

Todettiin.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

1-5
Pöytäkirjanpitäjä

Anni Ikola
Anni Jaurila
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kirjastossa 24.2.2021
Allekirjoitus
Ella Harju
Tea Kujala
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päivä 25.2.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Vapaa-aikaohjaaja Heidi Kujala

ISONKYRÖN KUNTA
Nuorisovaltuusto

Kokouspäivämäärä

18.2.2021

Sivu

2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Nuva § 1

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Nuva § 2
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ella Harju ja Tea Kujala.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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NUORISOVALTUUSTON VAALIT
Nuva § 3
Nuorisovaltuuston nykyinen 2019-2021 toimikausi
toimikausi
alkaa
1.6.2021.
Nuorisovaltuuston
toimintasuunnitelman mukaisesti.

loppuu
tulee

31.5.2021. Uusi
järjestää
vaalit

TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto päättää vaalien aikataulun sekä tarkemmin vaalien toteutuksen.

PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuuston jäsenistä kaksi jatkaa suoraan seuraavalle toimikaudelle.
Vaaleilla pyritään saamaan kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Isonkyrön kunnan
nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan ehdolle voi asettua kaikki
13-19-vuotiaat isokyröläiset nuoret. Äänestysoikeus nuorisovaltuuston vaaleissa on
kaikilla 12-19-vuotiailla isokyröläisillä.
Nuva päätti äänestyspäiviksi 4.5. ja 5.5., jolloin äänestysoikeuden omaavat nuoret
saavat äänestää joko päivällä yläkoululla tai Isonkyrön kirjastossa klo 16-19. Nuva
suunnittelee yläkoululle ja lukiolle äänestysaikataulut luokittain.
Vaaliehdokkaiden on asetuttava ehdolle 6.4. mennessä, jonka jälkeen nuva
toteuttaa ehdokaskuvaukset. Nuvan puheenjohtaja on yhteydessä ehdokkaisiin.
Tietoa vaaleista sekä ehdolleasettumisesta tuodaan esille nuvan sosiaalisissa
medioissa, kunnan verkkosivuilla, yläkoulussa aamunavauksessa, wilmaviestillä
sekä mahdollisuuksien mukaan pienten kouluvierailujen kautta. Nuva tekee
yhteistyötä yläkoulun ja lukion oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Sosiaalisen
median päivitykset aloitetaan seuraavalla viikolla.
Nuva suunnittelee tarkemmin äänestyspäivään liittyviä seikkoja myöhemmin
olevassa palaverissa.
Nuvan toimintasäännön mukaan mikäli ehdokkaita on vähemmän tai yhtä paljon
kuin nuorisovaltuustopaikkoja, vaaleja ei järjestetä, vaan kaikki ehdokkaat valitaan
nuvaan. Mikäli ehdokkaita ei ole vieläkään riittävästi, nuva kutsuu suostumuksensa
antaneita 13-19-vuotiaita isokyröläisnuoria uuteen nuvaan niin, että kaikki paikat
saadaan täytetyiksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
KEVÄÄN TAPAHTUMAT
Nuva § 4
PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto keskusteli kevään tapahtumista ja totesi, että viime vuodelle
suunniteltu Grilli kuumana -paneelikeskustelu sekä muut tapahtumat siirretään
mahdollisuuksien mukaan seuraavalle toimikaudelle koronapandemian vuoksi.
Nuva pyrkii järjestämään kevään aikana vaalit sekä jotain pientä tekemistä
sosiaalisen median kautta.

BUDJETTI
Nuva § 5
PÄÄTÖS:
Nuva keskusteli vuoden 2021 budjetistaan. Nuva suunnitteli tilaavansa jotain
vaalitavaraa, kuten mainoskarkkeja tulevia vaaleja varten. Budjettiin palataan
tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 4-5
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: 1-3
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4-5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

