Ylivieskan Nuorisovaltuusto
Keskiviikko 9.10.2019 klo:16:00 Nuorisotoimisto
Paikalla:
Tuomas Salo (pj)
Vilja Erkkilä
Emmi Virkkala
Juulia Kant
Mimmi Juka
Wilma Vähäkangas
Jaakko Muikku
Jonatan Ojala
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 16.09.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellinen pöytäkirja
Allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirjat niiden osalta jotka olivat kokouksessa
paikalla. Violan Halmetoja allekirjoittaa edellisen kokouksen pöytäkirjan seuraavassa
kokouksessa.
5. Liittokokous
Violan Halmetoja ja Vilja Erkkilä osallistuvat liittokokoukseen 22.-24.11.2019. Puhutaan
Elisan kanssa kustannuksista myöhemmin ja miten yöpyminen tapahtuu Lahdessa.
6. Keikka
Vilja Erkkilä tekee mainoksen keikkaa varten ja se laitetaan instagramiin ja facebookiin
maanantaina 21.10. Mahdollista lämppäriä mietitään. Ehdotuksena tuli AVEK. Jos on
lämppäri ovet aukeaa klo. 18. Lippujen jakamista katsotaan seuraavassa kokouksessa.
Mainoksissa tulee lukea päivämäärä(21.11.), paikka(Sputnik 2022), osoite(Virastokatu 6),
ikäraja(K13) ja liput. Lippuja saa kouluilla, instagram directillä voi varta, sekä mahdollisesti
ovelta. Mainosjulisteita tuli toimistolle ja niitä laitetaan yläasteelle(2), lukiolle(1), sputnikiin(1)
ja mahdollisesti kauppoihin.
7. Vie vanhus ulos -kampanja
Vilja Erkkilä laittoi sähköpostia tuokiotuvalle aiheesta ja tuli vastausta, että ovat
kiinnostuneet. Mietimme tapaamista tuokiotuvan väen kanssa. Tuomas Salo, Vilja Erkkilä,
Jaakko Muikku ja Vilma Vähäkangas kiinnostuneita tapaamiseen. Vilja Erkkilä laittaa
sähköpostia tapaamisen ajankohtaan liittyen.

8. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto
Tuomas Salo oli maakunnallisen nuorisovaltuuston ideointi päivässä toukokuussa. Ollaan
perustamassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnallista nuorisovaltuustoa. Kokouspalkkio on
50€ per kokous +matkakorvaukset. Kausi kestää kaksi vuotta, joka on sitova. Joka kunnasta
yksi mies ja nais edustaja. Edustajat pitää valitaan tämän kuun loppuun mennessä.
9. MMETA
Yhessä! 2020 solidaarisuus projektin rahoitusta on haettu.
Jos järjestetään leffailtoja pitää mainostaa paremmin ja kysyä mikä elokuva näyttää sekä
valita parempi ajankohta.
Nuvan someissa pitäisi aktivoitua.
Käsiteltiin kutsu Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäiville. Kukaan ei pääse paikalle.
Laitettiin viestiä Haapaveden nuorisovaltuustolle ilmastonsuojelu tapahtumaan liittyen.
23.11. on Pohjois-Pohjanmaan nuva-kuntien tapaaminen Oulussa, josta tulee lisätietoa
myöhemmin ainakin Emmi Virkkala on osallistumassa.
10.Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 6.11. nuorisotoimistolla klo:15.00
11.Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17.27.
Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset:

_______________________
Tuomas Salo
Puheenjohtaja

_______________________
Vilja Erkkilä
Sihteeri

