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Kokous avattiin klo 17.11
Valittiin muistion tarkastajiksi Eetu Salmijärvi ja Milla Lindqvist
Tarkastettiin viime kokouksen muistio
Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2019
Hakuaika on alkanut 12.10.2018. Päätimme, että hakuaika loppuu 19.11.2018 ja mahdolliset vaalit
järjestetään 3.12.2018. Hakulomakkeita saa nuorisotalolta ja kaupungin internet sivuilta.
Keskustelimme toimintaohjeen sisällöstä, voiko henkilö, joka täyttää ensi vuonna 13 ilmoittautua
hakijaksi vuodelle 2019? Äänestimme käsiäänestyksellä tuloksen, jonka mukaan hakijan pitää olla
13- vuotias hakiessaan vuoden 2019 nuorisovaltuustoon.
Hakulomakkeita saa nuorisotalolta, kirjastosta, internetistä ja opinto-ohjaajalta ja sen voi palauttaa
Nuorisotalolle tai Yhteiskoulun opinto-ohjaajan punaiseen laatikkoon.
Päätimme, että tiedotusvastaavat kirjoittavat nuorisovaltuuston hakuajasta ja vaaleista tekstin,
jonka Tiina toimittaa jaettavaksi koululle. Selja Laine tiedottaa oppilaskuntaa aiheesta ja selvittää
Yhteiskoulun rehtorilta, saako hän kuuluttaa keskusradiosta kummallekin koululle (Yhteiskoulu ja
Lukio) tiedotteen nuorisovaltuuston hakuajasta ja mahdollisista vaaleista.
Vaalien järjestämisestä keskustellaan seuraavassa kokouksessa.
Nuorisovaltuuston hakuajan mainoksista vastaa tiedotusvastaavat. He lähettävät tekemänsä
mainoksen Tiinalle, joka toimittaa mainokset eteenpäin. Mainoksessa tulee olla vastaavan nuorisoohjaajan sähköpostiosoite (tiina.tuominen@karkkila.fi )lomakkeen sähköistä palautusta varten.
5. Sisustamisen aikataulu
Viime kokouksessa Renny laittoi sähköpostia, jossa selvitti maalien hintaa. Hän ei ole saanut vielä
vastausta. Sovimme, että Renny käy kysymässä asiaa suoraan kaupasta.
Päätimme, että Sinna ja Milla Lindqvist käyvät ostamassa Tiinan kanssa sisustustyynyjä
maksimissaan 50€ Karkkilalaisesta kaupasta.
Nuorisovaltuusto ei järjestä erillistä kuvausnurkkausta.
6. Street Workout- piste
Renny on selvittänyt nuorisovaltuuston haluaman telineen hinnan. Tiedotusvastaavat kirjoittavat
aloitteen Street workout pisteen rakentamisesta Pyhäjärven rantaan ja toimittavat sen Anna
Koivulle 1.12 mennessä.
7. Millä keinoilla nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä?
Keskustelimme syrjäytymisen- termistä, mitä sillä tarkoitetaan. Nuorisovaltuusto kokee, että he
eivät voi järjestää erillistä kampanjaa syrjäytymiseen ehkäisemiseen, mutta he voivat olla itse
erimerkillisiä.

8. Miten voidaan ennaltaehkäistä 14-18 vuotiaiden nuorisotyöttömyyttä?
Nuorten ja työpaikkojen välille tulisi luoda yhteys, jotta työpaikat löytäisivät nuoret ja nuoret
työpaikat; esimerkiksi voitaisiin järjestää kilpailu, jossa paras saisi työpaikan. Tällaiseen toimintaan
tarvittaisiin työpaikka, joka työllistäisi nuoren, sekä mahdollisia sponsoreita.
Myös joku mahdollinen foorumi vapaista työpaikoista, joka olisi nuorten nähtävillä, voisi olla hyvä.
#mitämäteenmunelämällä tapahtuma keväällä 2018- oli hyvä, mutta näytteilleasettajat / yritykset
voisivat tuoda itseään enemmän esille ja kertoa avoimemmin työpaikoista / mahdollisuuksista.
Kokouksessa läsnä olleet jäsenet kokevat, että 14-18- vuotiaiden tulisi ensisijaisesti keskittyä
opiskeluun.
9. Muut esille tulevat asiat:
Anna Koivu ilmoitti, että ensi vuoden nuorisovaltuustolle on varattu alustavasti 700€ budjetti.
Nuorisovaltuusto on tyytyväinen alustavaan budjettiehdotukseen.
Kaksi sosionomi- opiskelijaa tekee 7-9 luokkalaisille päihdemallin opinnäytetyönä.
Nuorisovaltuutetuista lupautuivat haastateltaviksi Selja Laine ja Milla Lindqvist.
10. Seuraava kokous: Tiistaina 13.11.2018 klo 17.00 Nuorisotalo Nuta
11. Kokous päätetty klo 18.38
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