
PÖYTÄKIRJA 

Kokous Maanantaina 10.10 kello 15.15 nuorisotiloilla 
Paikalla olijat: 
1. Konsta Hannelin, puheenjohtaja 
2. Sisko Salminen, varapuheenjohtaja 
3. Emilia Tarvainen, sihteeri 
4. Julia Lipponen, somevastaava 
5. Helmi Örnberg 
6. Siiri Tarvus 
7. Mari-Anne Voutilainen 
8. Veera Änkiläinen 
9. Janita Silmäri 
10. Kalle Hartikainen 

Paikalla oli myöskin Kaisa Suhonen 
Poissa oli Rasmus Tarkiainen 
1.Kokouksen avaus 
-Kokous avattu kello 15.16 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
-Olemme päätösvaltaisia 

3. Pöytäkirjan tarkastus 
-Pöytäkirja ok 
-Sisko ja Siiri tarkistavat seuraavan pöytäkirjan 

4. Hilpeä Hämärä 2016 
-Kävimme läpi kertauksen vuoksi kaikki asiat 
- Tanssijat tulevat, he esiintyvät kello 18.30 
-Jos sinulla on koe kello 13-15, sovi opettajan kanssa tämä asia 
-Siiri ja Helmi käyvät keskiviikko aamuna ala-asteella kertomassa Hilpeästä 

5. Oppilaskunnan kanssa kokoustaminen 
- Mietimme mitä asioita voisimme yhdessä keskustella ja miettiä oppilaskunnan kanssa 
- Yksimielisesti päätimme että Julia ja Janita kysyvät yläasteen ja lukion oppilaskunnilta kokoustamista 

6. Vaikkuttajaryhmien tapaaminen Varkaudessa 9.12.2016 
- Kaisa kertoi asiasta vähän enemmän 
- Sisko, Kalle, Janita, Helmi, Veera, Mari-Anne ja Emilia olisivat kiinnostuneita 

7. Aktiivipäivät hc jälkipuinti 
- Aktiivipäivät hc oli viime viikonloppuna la-su. Janita kertoi tunnelmasta että koulutuksista. 

8. Teknisen lautakunnan ja kunnanvaltuuston paikka 
- Janita ehdotti, että pyytäisimme paikkaa teknisen lautakunnan ja kunnanvaltuuston paikkaa 
- Äänestimme lippuäänestyksellä otammeko jommankumman vai vain toisen. Siiri toimi ääntenlaskijana 
- Äänestyksessä kävi näin, että haluaisimme molemmat 
- Päätimme, että kysymme kunnanvaltuuston paikkaa sekä teknisen lautakunnan paikkaa aina kun puhutaan meitä 
koskevia asioita kokouksessa 
- Emilia ja Konsta tekevät sähköpostiviestit lautakunnalle ja kunnanvaltuuston paikan hakemiselle 

9. Muut asiat 
- Esittäydymme ylä-asteen aamunavauksessa 31.10 diaesityksellä sekä pidämme Kahoot! –kisan, jossa käytämme joitain 
kysymyksiä PikkuPiipin Joroinen –visasta ja joitain uusia. 
-Diaesityksen tekevät Siiri, Mari-Anne, Veera ja Siiri maanantaina 24.10 kello 15 nuorisotiloilla 
- Julia ei lähde Helsinkiin 8.11 

10. Seuraava kokous 
- Seuraava kokous 30.10 kello 15.15 nuorisotiloilla 

11. Kokouksen päättäminen 
- Kokous päätetty kello 15.53 

 


