
PÖYTÄKIRJA 
Kokous Torstaina 26.5.2016 klo.15.00 nuokkareilla 

  
LÄSNÄ: 

Janita Silmäri, puheenjohtaja 
Sonja Saarinen, sihteeri 

Konsta Hannelin, varapuheenjohtaja 

Renja Luotinen  
Julia Lipponen  

Emilia Tarvainen  
Sisko Salminen  

Kalle Hartikainen  
  

1. Kokouksen avaus 

- kokous avattu kello 15.15 
  

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Ollaan laillisia ja päätösvaltaisia 

  

3. Pöytäkirjan tarkastus 
- pöytäkirja on ok 

  
4. Pikku-PiiP palautteiden puinti 

- Sonja luki palautteet, lähinnä positiivista palautetta tuli sekä erilaisia asioita joihin emme voi vaikuttaa 
  

5. Hilpeä hämärä 2016 

- Nämä tiedot on salassa pidettäviä asioita 
  

6. Terispoppoon seuraava kokous 
- Kokous aika tulee tietoon myöhemmin. T-paidat tullut sekä muut tavarat tilattu.  

  

7. Stipendit kevätjuhlaan 
- Janita ja Kalle menevät jakamaan yläasteen stipendit. Sari hankkii stipendit pankista.  

  
8. Vaalit syksyllä 2016 

- Janita selitti miten vaalit voitaisiin järjestää. Pöytäkirjaan kirjataan selvät säännöt miten vaalit järjestetään. 

18.8 aloitettaisiin vaalien ilmoittautuminen sekä infoaminen. Luokissa kierretään infoamassa VARSINKIN 
UUSILLE SEISKOILLE!  

Sonja ja Emilia kiertää seiskat 
Sisko ja Julia kiertää kasit 

Konsta ja Kalle kiertää ysit 
Annika ja Janita kiertää lukion 

( nämä parit ovat myös vaalivalvojina) 

Janita, Emilia ja Sisko tekee powerpoint-esityksen nuvasta. 
Perjantaina 2.9 kello 15 loppuisi vaali-ilmottautuminen. Henkilöt jotka on ilmottautuneet, tulisivat 

Maanantaina 5.9 ( ehkäpä klo 10) keskustelemaan Sonjan ja Janitan kanssa jotta he tietävät mitä 
vaalipaneelissa tekevät. 6.9 Tiistaina on vaalipaneeli ( aamupäivällä 10-11 olisi hyvä), jossa hakijoilta 

kysellään kysymyksiä ja he vastaavat. vaalit keskiviikkona 7.9.  

Jornuva päätti hyväksyä Janitan ehdotuksen ja järjestää vaalipaneelin näillä suunnitelmilla.  
  

9. Kesäpäivät Heinolassa 17-19.6 
- Sonja kertoi kesäpäivistä. Kalle ja Sonja on ilmoittautunut, Janita tulee varmasti jos vain saa kesälomat 

järjestettyä 
  

10. Sivistyslautakunnan kokous 

- Sonja kertoi sivistyslautakunnan kokouksen jutuista. Koulun tiloja muutetaan, kuvansin koulun 
hiekkakenttää uusitaan ja oli erilaisia opettajien muutoksia 

  



11. Huipputapaamisen tunnelmat 

- Janita kertoi päivän tapahtumat ja keskustelut. Päivä oli mielenkiintoinen ja hyvä! 

  
12. Nuvan virkistäytyminen 2.6 

- klo 15 urkkatalolle. pelivaatteet päälle ja kentälle pelaamaan. klo 17 tullaan nuokkareille tehdään tortillat ja 
syödään muita hyviä juttuja. katotaan ehkä leffaa yms. ilta loppuu varmaan 19-20 

  

13. Muut asiat 
kahvitukset syksyllä 2016 

- nuva päätti ettei hoida enää kahvituksia. Olimme kuitenkin sitä mieltä että jos joskus olemme vielä 
samassa tilassa, niin voisimme niitä vielä pitää. 

  
Eroanomus 

- Renja Luotinen pyytää eroa nuorisovaltuustosta. Nuorisovaltuusto hyväksyi anomuksen, ero tulee voimaan 

lauantaina 4.6 
  

14. Seuraava kokous 
- Ei enää kokouksia 

  

15. Kokouksen päättäminen 
- Kokous päätetty kello 16.37 

 


