
PÖYTÄKIRJA 
Kokous pe-la 30.9-1.10.2016 nuorisotiloilla 
Konsta Hannelin, puheenjohtaja 
Sisko Salminen, varapuheenjohtaja 
Emilia Tarvainen, sihteeri 
Julia Lipponen, somevastaava 
Rasmus Tarkiainen 
Kalle Hartikainen 
Siiri Tarvus 
Mari-Anne Voutilainen 
Helmi Örnberg 
Veera Änkiläinen 
Janita Silmäri 

Paikalla myöskin: 
Vili Sikanen 
Kaisa Suhonen 

1. Kokouksen avaus kello 19.27 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
-Olemme päätösvaltaisia 
3. Pöytäkirjan tarkastus 
-Seuraavat pöytäkirjan tarkastajat ovat Helmi ja Rasmus 

4. HilpeäHämärä 
-Helmi käy ottamassa pizzatilaukset ja vie ne Kemeriin. 
-Emilia käy kysymässä Repeä pitämään avauspuhetta Hilpeään. 
-Emilia kutsuu tanssijat, jos nämä tulevat. 
-Janita, Sisko ja Siiri täyttävät voileivät 
-Lipunmyyjät: Jaakko, Vili, Kalle ja Konsta 
-Helmi, Mari-Anne ja Veera laittavat Nopsajalan backstagen valmiiksi 

Kioskin vuorot 
17.30-18.00: Janita, Sisko ja Siiri 
18.00-18.30: Rasmus, Emilia ja Veera 
18.30-19.00: Julia, Kalle ja Mari-Anne 
19.00-20.00: Vanhempainyhdistys 
( jos porukkaa ei käy 19.30 aikoihin, laitetaan kioskia jo kiinni ) 

-Kioskiin ostettavaa Lidlistä: 
-pieniä karkkipusseja 
-pillumehut 
-suklaapatukat 
-limppareita ( kokista eniten, mutta myös mm. vadelmaa ja sprite ) 
-suolatikkuja ( ei hirveää määrää ) 
-sipsit ( S-marketista) 
-myyntiin myös kahvia, teetä, mokkapaloja 
-mokkapalat tekee Emilia, Helmi ja Mari-Anne nuokkareille 12.10 kello 15 eteenpäin 

-Kaikki siivoaa ja roudaa!! 

5. Nuvalaisten työtehtävät 
Käytiin yhdessä läpi nuorisovaltuuston sisäiset tehtävät. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, somevastaava sekä 
rivijäsen.  
6. Sivistyslautakunnan kokous 

-Helmi kertoi että sivistyslautakunnassa päätettiin, että Jornuva keksii Pikku Koululle uuden nimen. Nyt emme päättäneet 
mitään. 
-Rasmus menee seuraavaan sivistyslautakunnan kokoukseen 
7. Muut asiat: 
- Rajupusu- hanke 
-Kaisa kertoi meille, että Rajupusu-leader haluaisi meidän tekevän pienen jutun siitä prosessista. Sihteeri ja somevastaaja 
tekevät tämän. 



- Nuorisovaltuustot tulevaisuuden kunnissa 
-Tapahtuma Helsingissä 8.11. Paikalle on kutsuttu nuorisovaltuustoja, kunnan päättäjiä sekä nuorisotyötekijöitä. 
Keskustelua tulevaisuuden kunnista, kuntaliitosta jne. Innokkaita lähtijöitä ovat tällä hetkellä Kalle, Emilia, Rasmus, Siiri, 
Julia, Konsta, Helmi, Mari-Anne. 

- liittokokous 
-Janita kertoi liittokokouksesta joka järjestetään Mikkelissä 25-27.11. 
Ilmottautuminen loppuu 10.11. Materiaalimaksu on 30e, johon sisältyy mm. äänestyslipukkeet. 
Enemmistö päätti että nuva maksaa materiaalimaksun lähtijöille. 

- muuta 
-Emilia ottaa Nuva Ry:n jäsenyyden 
-Kaasun piiripäivät 22.10 Kouvolassa, kello 12.30-18.00. Ajankohtaisia asioita käytäisiin läpi, koulutusta sekä kakkua! 
Lisätietoa löytyy Facebookista Kouvolan piiripäivät sivulta. 
-Sonkajärvellä on seuraava PikkuPiip. Jos he tarvitsevat apua, me autamme. 
Nuvaesittelyt Facebookkiin ja Instagramiin, aloitamme maanantaina: 
-Nimi 
-Ikä 
-Koulupaikka 
-Harrastukset 
-Jos sinulla olisi yksi supervoima, mikä se olisi? 
- Mitä katsot tv:stä/ Netflixistä? 
-Kesä vai talvi? 
-Mottosi elämässäsi? 

8. Seuraava kokous 10.10 kello 15.15 nuorisotiloilla 
9. Kokous päätetty kello 20.36 

 


