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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

AIKA  TIISTAINA 17.8.2021 KLO 17.00  

PAIKKA  Nuorisotalo Nuta 

OSALLISTUJAT Elli Halme (puheenjohtaja) , Sinikka Rautakoski, Tiina Tuominen (sihteeri) 
 
Markku Korhonen (MLL) etäyhteydellä 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkistaminen  

Kokous on päätösvaltainen. 

3. Hyväksytään kokouksen asialista 

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu asialista.  

4. MLL:n 100+1 juhla syksyllä 
- Koronatilanne näyttää huonolle, mutta suunnittelua jatketaan normaalisti. 
- Nuorisovaltuustolla on päivällä piste, illalle nuva järjestää ohjelman (musiikkia ja arpajaiset). 

MLL vastaa illalla buffetista, äänentoistosta ja järjestyksenvalvonnasta. 
- Oliver on ollut yhteydessä Anna Tallgreniin. Hän on luvannut kysyä bändejä soittamaan, mutta 

valinnaisryhmiä voi olla vaikeaa saada soittamaan viikonloppuna. 
- Milla ja Nelly vastaavat arpajaispalkinnoista ja kilpailuiden voittajien palkinnoista (tanssi- ja limbokisa). 

Arpajaispalkintoja voi kysyä paikallisista liikkeistä (Milla ja Nelly). Ennen kyselyitä Nelly tekee asiasta 
lapun, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa. 
Tanssi- ja limbokisoihin palkintoja tarvitaan yhteensä neljä, mahdollisia palkintoja olisi mm. lahjakortti S-
ryhmään tai Heseen. 

- Tiina tai Sinikka selvittää Markulta, onko päivätapahtumassa lava käytössä ja varmistavat tapahtuman 
päivämäärän. 

- Elli laittaa sähköpostia paikallisille muusikoille ja Oliver ottaa uudelleen yhteyttä Annaan bändistä. 
- Oliver, Anni, Ilari ja Santtu vastaavat päivä ja iltapisteistä. Päivän puuhapisteessä on 

hernepussinheittoseinä. Illalla on tanssikisa, arpajaiset ja limbokisa. Mietittiin myös pelipistettä esim. 
pöytäfutis ja pöytälätkä, Nutalta voi ottaa pelejä. 

- Tiina ja Sinikka selvittävät mahdollisen kaupungin Teosto maksun musiikin soittamisesta. 
 

5. Muut asiat 
- Syysloman Peuhis –tapahtuma tiistaina 19.10.2021. Nuvalaiset ottavat kioskin sekä lasten leikittämisen. 

Maanantaina leipomaan tulevat Nelly, Oliver ja Anni. Tiistaina paikalle klo 9.30, paikalle tulevat Nelly, 
Oliver ja Anni. Tiina infoaa asiasta liikuntapalveluiden Sallaa. 

- Nuorisovaltuuston budjetti on 700€. Päätettiin järjestää kysely, jonka tavoitteena olisi selvittää, että mitä 
haluaisit, että nuorisovaltuusto järjestäisi karkkilalaisille nuorille? Elli teki kokouksen aikana kyselypohjan, 
joka Anna Koivun hyväksymisen jälkeen laitetaan eteenpäin. Kyselyn tulokset käydään läpi seuraavassa 
kokouksessa. 

- Pohdittiin yönutan järjestämistä syksyn aikana. Keskustelu siirretään seuraavaan kokoukseen. 
- Keskustelimme nuorten mopoilijoiden käytöksestä keskusta-alueella. 
- Tiina ja Sinikka menevät Pitkälänkosken laavulle paistamaan makkaraa 20.8.2021 klo 18-20. Anni, Nelly ja 

Oliver lupasivat tulla paikalle. 
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- Jatkamme keskustelua Nuvan esittelyistä ja kuvista sosiaaliseen mediaan ensi kokouksessa. 

Jokainen nuorisovaltuutettu on lähettänyt Ellille esittelyn itsestään. 
- Ensi vuonna nuvan kokous kannattaa pitää myös kesäkuussa. 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 31.08.2021 klo 17.00. 
Sovittiin, että sitä seuraava kokous on 14.9.2021 klo 17.00 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35. 

 

Nelly Poutanen  Milla Lindqvist 
muistion tarkistaja muistion tarkistaja 


