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NUORISOFOORUMIN PÖYTÄKIRJA 
 

NUORISOFOORUMI TORSTAI 10.12.2020 KLO 18 
MICROSOFT TEAMS -ETÄKOKOUS 
 
 
 

§1 KOKOUKSEN AVAUS 
 esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 18:02.  
 

§2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA 
 Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
  jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.  

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ville Viikki, sihteeriksi Anni Toivainen ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Äärilä sekä Laurana Huhtakangas. 

 

§3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 Esitys: Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

§4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 esitys: Hyväksytään esityslista.  
 Päätös: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

§5 JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS 
 Esitys: Johtosäännön muutokset hyväksytään seuraavasti 
 

1) Johtosäännön 3 § 1 mom. korvataan 
 

Nuorisovaltuuston valitaan vuodeksi kerrallaan. Valtuuston jäsenten valintamenettelystä 

päättää nuorisofoorumi ja nuorisovaltuuston jäsenet on valittava tämän päätöksen 

mukaan. 

  

2) Johtosäännön 3 § 3 mom. lisätään 

 

Nuorisovaltuusto voi kutsua koolle ylimääräisen nuorisofoorumin tämän säännön 

määräyksen toteuttamiseksi. Säännön 3 §:n 1 momentin tarkoittaman valintamenettelyn 

lopputuloksen toteamiseksi on aina kutsuttava tässä momentissa tarkoitettu 

ylimääräinen nuorisofoorumi. 

 

3) Johtosäännön 5 § 1 mom. täydennetään viimeiseksi virkkeeksi 
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Nuorisofoorumin tulee päättää ylimääräisen nuorisofoorumin koolle kutsumisesta tässä 

pykälässä tarkoitettujen valintojen (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerien ja 

tiedotusvastaavan valinta) tekemiseksi, mikäli nuorisovaltuuston jäsenet valitaan 

jossakin muussa tilanteessa kuin itse nuorisofoorumissa. 

 
 Päätös: Hyväksytään johtosäännön muutokset pohjaesityksen mukaisesti. 
 

§6 NUORISOVALTUUSTON VALINNASTA PÄÄTTÄMINEN 
Esitys: Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan kaikki nuorisovaltuustoon liittymisestä 
kiinnostuneet. Päätetään, että toimitetaan vaalit nuorisofoorumissa 12.12.2019 
valitun nuorisovaltuuston keskuudestaan valitseman vaalitoimikunnan johdolla, mikäli 
halukkaita nuorisovaltuustoon on yli kaksikymmentäviisi (25), muutoin päätetään 
uuden nuorisovaltuuston hyväksymisestä myöhemmin pidettävässä 
nuorisofoorumissa; ja 
 
määrätään, että nuorisofoorumissa 12.12.2019 valittu nuorisofoorumi panee toimeen 

ylimääräisen nuorisofoorumin järjestämisen 1.6.2021 mennessä, jossa todetaan uuden 

nuorisovaltuuston kokoonpano, heti järjestämistoiminnan ollessa mahdollista. 

  
 Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 
 
 

§7 KAUDEN 2020 TALOUS JA TOIMIKAUDEN YHTEENVETO 
Esitys: Päätetään, että §6 tarkoitetussa ylimääräisessä nuorisofoorumissa esitetään 

yhteenveto kauden 2020 taloudesta ja toimikaudesta.  
 

 Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 
 

§8 KOKOUSPALKKIOT KAUDELLE 2021 
Esitys: Päätetään, että §6 tarkoitetussa ylimääräisessä nuorisofoorumissa määrätään 

kokouspalkkioiden määräytymisestä johtosäännön määräämällä tavalla.  
 Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 
 

§9 MUUT ASIAT 
 Esitys:  Merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi 
 

Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus Koski ilmoittaa seuraavasta 
nuorisovaltuuston kokouksesta myöhemmin. 

§10 NUORISOFOORUMIN PÄÄTTÄMINEN 
 Esitys:  Nuorisofoorumi päätetään ajassa 18:30. 
 
 Päätös: Päätetään kokous ajassa 18:13. 
 
 
 


