Ylivieskan Nuorisovaltuusto
Keskiviikko 14.8. klo: 16:00 Nuorisotoimisto
Paikalla:
Tuomas Salo (pj)
Emmi Virkkala
Juulia Kant
Mimmi Juka
Violan Halmetoja (sihteeri)
Jaakko Muikku
Jonatan Ojala
Vilja Erkkilä

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 16:03
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellinen pöytäkirja
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu.
5. Yhessä! -festarit
Nuvan piste oli pääosin onnistunut, vaikkakin käviämäärä oli melko vähäinen.
Festareiden palautepalaveri on 27.8. klo: 10:00 Tuokiotuvalla, Vilja pääsee
paikalle edustamaan nuvaa.
6. Syksyn tapahtumat
a. Leffailta
Leffalta pidetään sunnuntaina 15.9. klo:16:00-19:00 Sputnikissa.
elokuvaksi valittiin A star is born -elokuva. Ikäraja K13. Tiedottaja
hoitaa mainokset. Leffailtaan hoidetaan myös tarjolle herkkuja.
b. Keikka
Artisti -kyselyyn tuli yhteensä 23 vastausta. Ylivoimainen ykkönen
17:lla äänellä oli Aleksanteri Hakaniemi, toisena Tuure Boelius neljällä
äänellä. Elisa on ottanut yhteyttä Aleksanteri Hakaniemen
yhteyshenkilöön, keikka ja majoitukset yhteensä tulevat olemaan

3000€, keikan suunniteltu ajankohta 21.11. torstaina. Suunnitelmissa
myös paikallinen “lämppäri”. Ikärajaksi mietittiin K13.
c. Muut?
Ideana roskienkeruu -tapahtuma, johon osallistuisi mahdollisesti
päättäjiä, sekä yläkoulun oppilaita. Yläastelaiset nuorisovaltuuston
jäsenet vievät asiaa eteenpäin Jokirannan koulussa, jonka jälkeen
nuva suunnittelee tapahtumaa pidemmälle.
7. Jokirannan nimikilpailu
Raatiin kuuluu sivistyslautakunta ja nuorisovaltuusto kokonaisuudessaan.
Nimikilpailun raadin tapaaminen 27.8. klo:17:00, jossa kaikkien mahdollisten
nuvalaisten tulisi olla paikalla. Raati valmistelee ehdotuksen nimestä ja
sivistyslautakunta tekee lopullisen päätöksen myöhemmässä kokouksessa.
8. MMETA
Jesse Knuutila aikoo anoa eroa nuorisovaltuustosta paikkakunnan muutoksen
takia. Hänen tulee suorittaa kirjallinen eroanomus. Liikuntalautakunnan paikka
vapautuu näin myös ja siihen tulee valita uusi jäsen.
Nuvaan hakee mahdollisesti uusi jäsen Vilma Vähäkangas.
Haapaveden nuvan kanssa suunnitteilla oleva yhteistyö jätetään tällä hetkellä
syrjään.
Tuomaksee ja Viljaan otettiin yhteyttä liittyen nuorten tieto ja
neuvontapalveluiden kehittämishankkeeseen. Mietimme yhdessä vastauksia
aiemmin saatuihin kysymyksiin, jotka Vilja ja Tuomas esittävät myöhemmin
hankkeen järjestäjille.
Emmi Virkkala valittiin Pohjois-Suomen piirihallituksen jäseneksi.
9. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 11.9. klo:16:00.
10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa: 17:17

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset:

_______________________
Tuomas Salo
Puheenjohtaja

_______________________
Violan Halmetoja
Sihteeri

