Nuorisovaltuutetut:
Elli Halme
Santtu Mononen
Milla Lindqvist
Ida Ahlstedt
Sanni Anttila
Nuorisovaltuutettu

Ohjaajat:
Tiina Tuominen
Pekka Paulomäki
Sinikka Rautakoski

Nuorisovaltuuston kokous 12.3.2020 klo 17.00 Nuorisotalo Nutalla
1. Kokouksen avaus
- Kokouksen avaus klo 17.10
2. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
3. Hyväksyttiin kokouksen asialista
 lisätään kohdaksi 3 viime kokouksen muistion tarkastaminen
4. Tarkastettiin viime kokouksen muistio
 Lisätään muihin esille tuleviin asioihin (kohta 8) keskustelu vapaasta ympäristölautakunnan
paikasta
5. Nuorisovaltuuston budjetin käyttö vuonna 2020
 Rahaa käytettävissä 700 euroa
 Keskusteltiin rahan käyttämisestä ja päätettiin järjestää tapahtuma nuorille syksyllä
 Viime kokouksessa ( 1.2.2020 ) nuorisovaltuusto päätti että, maakunnallisen
nuorisovaltuuston edustajalle maksetaan bussiliput kokoukseen budjetista
 Tiina kysyy Ruukinpajalta huppareiden hintatietoja, lisäksi Tiina selvittää liikunta- ja nuoriso
päälliköltä voiko nuorisopalvelut maksaa osan huppareiden hinnasta
6. Nuorisovaltuuston asettaman tavoitteen saavuttaminen
 Nuorisovaltuusto järjestää tapahtuman lokakuussa
 Tiina kysyy Ruukinpajalta viisi logo ehdotusta joista valitaan paras seuraavassa
kokouksessa. Nuorisovaltuutetut toivovat että logo olisi yksinkertainen ja nuorten
näköinen.
Sihteeri Ida Ahlstedt poistui kokouksesta klo 17.45. Sihteerinä jatkoi Tiina Tuominen.

7. Nuorisopalveluiden opiskelijan näyttöön osallistuminen
- Pekka Paulomäellä on tulossa viimeinen näyttö. Näyttö sisältää projektin, johon hän tarvitsisi
nuoria mukaan. Nuorisovaltuusto päätti lähteä mukaan järjestämään iltaa.
- Ajankohta perjantai 17.4.2020 ja nuorten avoimen toiminnan mukaan klo 17-22.00
- Illan teemana kuukauden teemana omat vahvuudet:
o valmistetaan ruokaa tai muuta tarjottavaa:
 Pekka selvittää saisiko makeaa tarjottavaa.
 Suolainen: lämpöiset voileivät.
 Elli toimittaa ostoslistan whatsapp ryhmään
o erilaisia toiminnallisia pisteitä:
 tietokilpailu
 Sanni tekee kahootin, muut laittaa kysymyksiä yhteiseen ryhmään.
 omat vahvuudet posti it- lapulle
 Pekka varmistaa, että illalle on kartonki ja posti t lappuja valmiina
 pingispallonheitto mukiin (jossa kysymys)
 Pekka
 5-10 sanaa, valitse itsellesi sopivin (oma vahvuus)
 Tiina ja Sinikka
o Mainos: Nuorisovaltuutettu
 sisältö: päivämäärä, kellonaika
 Illan järjestää Nuorisovaltuusto
 Illan nimi: Vahvuusilta
o Illan aikana: valmistetaan ruokaa tai muuta tarjottavaa, erilaisia toiminnallisia pisteitä
yms.
8. Muut esille tulevat asiat:
o Vapaa-aikalautakunnan kokouksen terveiset:
 Keskustelua harrastusmahdollisuuksista nuorille. Siirretään keskustelu nuorten
harrastusmahdollisuuksista seuraavaan kokoukseen. Ennen seuraavaa
kokousta jokainen nuorisovaltuutettu miettii itse Karkkilan
harrastusmahdollisuuksia ja miten niistä saataisiin tietoa.
o Ympäristölautakuntaan ei saatu edustajaa. Jos joku haluaa myöhemmin edustajaksi,
niin päätetään se sitten.
- Valittiin muistiontarkastajiksi Sanni Anttilan ja Milla Lindqvistin
9. Seuraava kokous torstaina 2.4.2020 klo 17.00.
10. Päätettiin kokous klo 18.36.
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