
PÖYTÄKIRJA  
Kokous maanantaina 19.9.2016 kello 15.15 nuorisotiloilla  
Läsnä: 
Sisko Salminen, varapuheenjohtaja 
Emilia Tarvainen, sihteeri 
Julia Lipponen 
Kalle Hartikainen 
Helmi Örnberg 
Siiri Tarvus 
Mari-Anne Voutilainen 
Veera Änkiläinen 

Poissa: 
Konsta Hannelin 
Rasmus Tarkiainen 
Janita Silmäri 

1. Kokouksen avaus 
-Kokoukseen avasi varapuheenjohtaja Sisko Salminen kello 15.10 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
-Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 
3. Pöytäkirjan tarkastus 
-Siiri ja Julia tarkistavat. 
4. Hilpeä Hämärä 2016 
-Julisteet tulleet. Emilia käy viemässä ne S-markettiin, Jari-Pekkaan, ABC:lle, Prismaan sekä Citymarkettiin. Koululle jo 
jaettu. 
Kalle, Konsta, Helmi & Veera käyvät kertomassa Hilpeästä seuraavassa aamunavauksessa. 
Järjestyksenvalvojia tarvitaan. Sari kyseli, että tarvitsemme yhden vielä, Siiri kertoi sukulaisellansa olevan 
järjestyksenvalvoja –kortti. 

Kello 13.00 lähdemme koulusta Hilpeän Hämärän päivänä, käymme hakemassa ruokaa ja menemme auttamaan 
järjestelyissä.  
Kello 17.30 alkaa siis Hilpeä Hämärä. Tapahtuma loppuu kello 20.00. Pari tuntia varatkaa loppusiivoukseen. 

5. Ryhmäytymispäivä 

-30.9-1.10 on ryhmäytymispäivä. Sari jakeli laput aikataulusta. Julia antaa lapun Rasmukselle, Emilia Konstalle ja Sisko 
Janitalle. Käymme kaupassa ja ostamme tarvikkeita tortillojen sekä täyteläisen aamupalan tekoon. 

6. Hankehankinnat 
-Sari kertoi hankehankinnoista. Meillä on siis rahaa ostaa tavaroita kokous ja nuorisotilojen käytäntöön.  
Pöytä & tuolit: 
- Yksimielisesti päätimme valita Ikean leifarne –tuolit sekä stornäs pöydän. 

Äänentoisto: 
-Yksimielisesti päätimme ottaa F-musiikki Oy Vantaan muusikkilaitteiston. 
-Yksimielisesti hylkäsimme Musiikki Järvenpään Oy:n laitteiston. 

Tietokone & ulkoinen kovalevy: 
- Gigantista, nuorisovaltuusto haluaa huomioitavan ja hyvän teksinkäsittelyn. Riittävät liitäntämahdollisuudet. Sari ja Kaisa 
hoitavat. 

-Yksimielisesti päätimme, että jos varoja jää em. hankintojen jälkeen, hankimme nuorisotiloille ja nuorisovaltuustolle 
skruvsta –tuoleja niin monta kuin saamme. 

7. Jorojaiset 20.11.2016 
-Iiris Salmela kyseli haluaisiko Jornuva osallistua jotenkin Jorojaisiin ja saada siitä jonkin näköistä palkkaa. Emme siis tiedä 
mitä tekisimme ja paljonko saisimme rahaa. Yksimielisesti päätimme, että emme lähde tähän hommaan. 

8. Piiripäivät Pieksämäellä 
-Emilia kertoi piiripäivistä. Ei siitä sen enempää. 

9. Nuvan esittely Facebookiin ja Instagramiin 
-Päätimme yksimielisesti, että teemme esittelyt Facebookiin ja Instagramiin. Kysymykset keksitään ryhmäytymispäivänä 
sekä aloitamme esittelyt silloin. 

10. Seuraava sivistyslautakunnan kokous 
-Seuraava kokous on 20.9. Helmi menee sinne. 



11. Muut asiat 
-Nuorisovaltuustot tulevaisuuden kunnissa –tapahtuma Helsingissä 8.11. 
Tästä emme tietäneet/jutelleet enempää. 

12. Seuraava kokous 
-On 30.9-1.10 koulutuksessa. 

13. Kokouksen päättäminen 
-Kokous päätetty kello 16.18 

 


