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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

AIKA  TIISTAINA 31.8.2021 KLO 16.30 – 17.57 

PAIKKA  Nuorisotalo NuTalla 
 
OSALLISTUJAT  Nuvan jäsenet, vastaava nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen (sihteeri) ja  

Sinikka Rautakoski 

POISSA  Milla Lindqvist 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.30. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkistaminen  

Kokous on päätösvaltainen 

3. Hyväksytään kokouksen asialista 
 

4. MLL:n 100+1 juhlan suunnittelu 
- Nelly oli tehnyt arpaispalkintojen keräämiseen liittyen tekstin, jonka puheenjohtaja allekirjoitti asiakirjan.  

Sen jälkeen keskustelimme arpajaisten tarpeellisuudesta. Äänestimme asiasta, kolme kannatti 
arpajaisten järjestämistä, neljä vastusti ehdotusta. Päätimme, että emme järjestä tapahtumassa 
arpajaisia. 

- Aikataulu:  

 päivän tapahtuma klo 11-14.00 

 Ilta tapahtuma klo 18-21.00, 

 sunnuntain siivous klo 10-12   
- Päätettiin, että lauantaina ostetaan kaikille pizzat tai yms. ennen iltaa. nuorisovaltuuston rahoista 
- kohderyhmän yläikäraja 9lk, alaikäraja 4lk 
- Oliver on kysynyt bändiä. Päätettiin, että jokainen miettii torstaihin mennessä yhden tubettajan ja laittaa 

ehdotukset ryhmään. Perjantaina on laitettava viestiä eteenpäin esiintyjästä. 
- Päätettiin, että Tiina ja Sinikka kysyvät mainoksesta Markulta: 

 Mainos, mitä tarvitsee olla? 

 Voiko bändille maksaa soittopalkkiota? 
Päätimme, että Nelly tekee tapahtumasta mainoksen, kun on saanut yllä oleviin kysymyksiin vastaukset. 

- Päätimme, että Ida tekee soittolistan ja julkaisee sen ryhmässä.  
- Päätimme, että nimiehdotukset illasta laitetaan yhteiseen ryhmään. 
- Päätimme, että Tiina ja Sinikka kysyvät lahjakortti- asiaa, myös leffaliput mahdollisia. 
- Päätimme, että Oliver, Anni, Ilari ja Santtu tekevät ensi kokoukseen mennessä listat tarvittavista 

materiaaleista koskien toimintapisteitä sekä hernepussinheittoseinää. 
 

5. NuVan esittelyvideon tekeminen 
- Ryhmäläiset ovat laittaneet Ellille esitykset asiasta 
- Elli oli tehnyt videosta käsikirjoituksen ja jakaa sen eteenpäin muille 
- Tiina ja Sinikka ovat yhteydessä valtuutettujen huoltajiin, voiko nuori osallistua videon kuvauksiin. 

Kerrattiin, että myös nuori itse saa kieltäytyä. 
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6. Nuorisovaltuuston kysely nuorille  

- Päätimme, että Tiina laittaa Ellin tekemän kyselyn Yhteiskoululle, Lukiolle sekä Luksiaan ja Fai:n. Kysely 
on voimassa 13.9.2021 asti. Tulokset käydään läpi 14.9 kokouksessa. 

 
7. Muut asiat 

- Keskustelimme, että tarvitseeko perusnuorisotyö oman tunnuksen ja niin kuin esim. seurakunnan 

nuorisotyön ”Team job”. Keskustelun lopuksi päätimme, että siihen on selkeä tarve. Jatkamme 

keskustelua asiasta seuraavassa kokouksessa. 

- Päätimme, että ensi kokouksesta lähtien sihteeri kirjaa kokouksen pääkohdat ylös ja laittaa ne kokouksen 
jälkeen ryhmäläisten ryhmään. Tästä kokouksesta Tiina kirjoittaa pääkohdat ryhmään. 

- Mietimme yhdessä sähköpostia uudelle valtuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalle. Tiina laittaa kokouksessa tehdyn tekstin hyväksyttäväksi Annalle, jonka jälkeen Elli voi 
lähettää sen eteenpäin. 

- Valittiin Anni toiseksi muistion tarkastajaksi, koska Milla ei ole paikalla. 
- Päätimme, että seuraavassa kokouksessa jatkamme keskustelua mahdollisen IG tilin luomista. Tiina 

varmistaa ensin sähköpostin tekemisen yms. asiat Annalta.  
 

8. Kokouksen päättäminen 
- Kokous päätettiin klo 17.57 

 
 
Muistion tarkasti: 
 
____________________   ____________________ 
Nelly Poutanen   Anni Ahjoniemi 


