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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS
AIKA

TORSTAINA 3.12.2020 KLO 16.30 - 17.10

PAIKKA

TEAMS KOKOUS

OSALLISTUJAT

Ida Ahlstedt
Elli Halme
Milla Lindqvist
Oliver Ranta
Santtu Mononen
Nuorisovaltuutettu
Renny Poutanen, pj.
Sinikka Rautakoski, ohjaaja

Poissa

Sanni Anttila

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.42.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkistaminen
Kokous on päätösvaltainen.
3. Valitaan muistion tarkastajat
Milla Lindqvist ja Nuorisovaltuutettu valittiin muistion tarkastajiksi.
4. Hyväksytään kokouksen asialista
Hyväksyttiin kokoukselle laadittu asialista.
5. Kaupunginhallituksen vastaukset
1. toimikausi 2 –vuotta
2. kokouspalkkio 20 €
3. ikärajan nostaminen 22 vuoteen
4. ulkokuntosali
Edellä mainitut ehdotukset ovat Kaupunginhallituksen harkinnassa, kun hallintosääntöä
seuraavan kerran uudistetaan.
6. Sekakerhon teemat vuoden -21 keväällä
Teemat v. -21 on hyväksytty aikaisemmin kesäkuussa. Sekakerhon kevään teemoiksi
sovittiin seuraavaa:
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Tammikuu:
- Leikit ja pelit, Liikuntahallin peilisali
Helmikuu:
- Lukeminen, Kirjasto
Maaliskuu:
- Piirtäminen, nuorisotalo NuTa
Huhtikuu:
- Museot, Kaupungintalo
Toukokuu:
- Ulkoleikit, NuTa
7. Muut esille tulevat asiat
Vuoden -20 loppumäärärahan käyttö:
Xbox pelikonsoliin peli
NuTalla marraskuussa tehdyn kyselyn pohjalta, päätettiin tilata NBA-koripallo peli.
Lisäksi kokouksessa päätettiin, että Xbox pelikonsoliin hankitaan ratti+polkimet, jotta
olemassa olevan autopelin pelaaminen on mielekkäämpää.
PS5 pelikonsolin hankinta Nuorisotalolle
Ohjaaja pyysi sähköpostilla kolmelta yritykseltä (Verkkokauppa, Power ja Gigantti)
PS5 pelikonsolin saatavuudesta. Kaksi ilmoitti, että tarjousta ei pystytä antamaan,
koska saatavuudesta ei ole tällä hetkellä mitään tietoa. Konsolit ovat loppuneet ja
valmistajalla ei ole edes varovaista arviota uusista toimituksista.
NuTalle Ruukinpajan luonnostelemat banderollit
Ohjaaja on pyytänyt syksyllä -20 Ruukinpajalta luonnokset banderolleista, jotka
tulisivat Nuorisotalon parvekkeen ulkokaiteeseen ja yläpihalle pääsisäänkäynnin
yläpuolelle tai viereiseen tiiliseinään. Banderollit tulee olla tehtynä heijastavalla
mainosteipillä, jotta ne pimeässäkin näkyvät.
Kaksi mallikappaletta saatiin, toinen monivärisenä ja toinen vihreällä pohjalla.
Kokouksessa päätettiin, että Ruukinpajalta tilataan Moniväri –vaihtoehdot.
NuTa ja Nuva yms. esittelyvideon tekeminen ja osallistujat
Ohjaaja kertoi esittelyvideon ideasta. Se julkaistaan Some –kanavissa, mutta myös
kouluilla, jotta Nuorisotalo ja Nuorisovaltuusto saa näkyvyyttä ja nuoret tulevat
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tunnetuksi. Renny lupautui kuvaajaksi ja palataan tähän asiaan tammikuun
kokouksessa.
Todistus toimikaudesta 2020 ja kunniakirjat
Vuoden 2020 todistukset ovat ohjaajalla ja hän jakaa ne seuraavassa kokouksessa.
Anna Koivu ja vastaava nuoriso-ohjaaja valitsivat tänäkin vuonna kunniakirjojen
saajat.
Toisen kunniakirjan saa Renny Poutanen. Hän on toiminut useamman vuoden
Nuorisovaltuuston jäsenenä sekä puheenjohtajana. Toimikaudelle -21 hän ei enää
jatka mm. armeijan ja opiskelu kiireiden vuoksi.
Toinen kunniakirja annetaan Nelly Poutaselle. Hän on sitoutunut Nuorisovaltuuston
toimintaan ja pyydettäessä aina valmis auttamaan/neuvomaan.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.11.

Milla Lindqvist
muistion tarkastaja

Nuorisovaltuutettu
muistion tarkastaja

