Nuorisovaltuuston kokous 28.2.2018 klo 17.08 nuorisotila Kita
1. Kokouksen avaus
- Avattu
2. Paikallaolijat
- Paikallaolleet nuorisovaltuutetut: Kasperi Laine, Renny Poutanen, Selja Laine, Milla
Lindqvist, Sinna Lindqvist. Muut paikallaolijat: Anna Koivu, Tiina Tuominen
3. Viime kokouksen muistio
- Käsitelty. Ei kritisoitavaa.
4. Päätetään nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin ja muihin työryhmiin
● 8 § Edustus lautakunnissa tai muissa työryhmissä
- Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin eri
toimielinten kokouksissa päättää kyseinen toimielin. Nuorisovaltuusto päättää
lautakuntaedustajista vuodeksi kerrallaan. Kuhunkin lautakuntaan valitaan yksi
edustaja ja yksi varaedustaja. Nuorisovaltuuston edustajien osallistumisesta virallisen
toimielimen kokoukseen sovelletaan Karkkilan kaupungin hallintosäännön
määräyksiä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.
- Mahdollisuus osallistua vapaa-aikalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, kasvatus ja
opetuslautakuntaan ja ympäristölautakuntaan.
- Milla ja Sinna Lindqvist kieltäytyivät osallistumasta lautakuntiin.
- Nuorisovaltuustoa edustaa Vapaa-aikalautakunnassa Renny poutanen.
- Nuorisovaltuustoa edustaa Teknisessä lautakunnassa Kasperi Laine.
- Nuorisovaltuustoa edustaa Kasvatus ja opetuslautakunnassa Selja Laine.
- Ympäristölautakunta otetaan käsittelyyn uudestaan seuraavassa kokouksessa.
5. Nuorisovaltuuston jäsenten esittelytekstit
- Palautettava mahdollisimman pian Tiinalle.
6. Nuorisovaltuuston sähköposti
- Käsitelty. Anna hoitaa asiaa vielä.
7. Seuraava nuorisovaltuuston kokous
- Seuraava kokous järjestetään 28.3.2018 Nuorisotila Kidassa klo. 17:00
8. Muistion tarkastajat
- Muistion tarkastajiksi valitaan Milla Lindqvist ja Sinna Lindqist
9. Muut esille nousseet asiat
- Sovittiin, että Anna ja Tiina hoitavat nuorisovaltuustolle viime kokouksessa käsitellyn
idealaatikon Ruukinpajan kautta. Sovittiin myös, että laatikon olisi hyvä olla
yhteensopiva puheenjohtajan nuijan kanssa. Toiveena olisi myös, että laatikossa
lukisi polttokirjaimin ‘Nuorisovaltuusto’.

-

-

Viime kokouksessa sovittiin, että tavoitteemme tällä kaudella on seuraava:
Tavoitteenamme on urheilun lisääminen karkkilalaisten nuorten keskuudessa
järjestämällä jokaiselle nuorelle erilaisia liikuntamahdollisuuksia muun muassa
kehittämällä erilaisia ulko- ja sisäliikuntapaikkoja ja järjestämällä erilaisia teemaan
liittyviä tapahtumia. Esimerkkejä tällaisista on vaikkapa street-workout paikka,
parkour-piste tai joku teemapäivä, jossa nuorisovaltuusto järjestäisi liikunnallista
toimintaa osallistujille.
Maanantaina 12.3. hallituksen kokoukseen, kaikkia nuorisovaltuutettuja on
muistutettu asiasta.

10. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetty ajassa 18:27
Muistion laati Kasperi Laine

__________________

Milla Lindqvist

___________________

Sinna Lindqvst

