Ylivieskan Nuorisovaltuusto
6.5.2020 klo: 18:00 Etäkokous (jitsi.org)
Paikalla:
Tuomas Salo (pj)
Violan Halmetoja
Jaakko Muikku
Emmi Virkkala
Aleksi Pylväs
Vilma Vähäkangas
Mimmi Juka
Jonatan Ojala (saapui paikalle klo: 19:01)
Meri Vähäkangas
Elisa Männistö

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 18:04
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. Edellinen pöytäkirja
Tehdään edelliseen pöytäkirjaan tarvittavat korjaukset ja allekirjoitetaan
pöytäkirjat myöhemmin.
5. Somejutut
Arvottiin #nuvakaranteenissa -somehaasteen voittaja. Voittajaa pyydetään
ilmoittamaan Elisalle ylivieskalainen yritys, johon hän tahtoo
palkintolahjakortin.
Palautetta somehaastesta:
- Postauksen alussa tulisi olla houkutteleva teksti (tieto arvonnasta)
- Monet nuoret ovat tarkkoja feedistään, joten haasteeseen tulisi olla
erilainen osallistumismuoto
- Useilla ei ole julkinen sometili, joten osallistuminen ei onnistu
- Jatkossa erilaisia kyselyitä voitaisiin järjestää useammin ja esimerkiksi
tarinoiden kautta, jolloin palkinnot voisivat olla pienempiä.

Loput päättäjien somepostaukset julkaistaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin.
Nuva lähtee mukaan OMAT HOODIT -haasteeseen tekemällä pienen
mainosjulkaisun instagramiin. Tiedottaja hoitaa postauksen julkaisun.
6. Loppukevään suunnitelmat
a. Stipendit
Yläasteen rehtorille ehdotettiin, että koulu ilmoittaa stipendinsaajien
nimet sähköpostilla ja nuva tekee stipenditodistukset ja toimittaa ne,
sekä stipendirahat kouluille. Odotetaan rehtorin vastausta.
Lukion rehtorilta ei stipendien jakamisesta ole vielä selkeää vastausta
saatu.
b. Muut suunnitelmat
Kävimme läpi lukion rehtorilta Kallelta saatua vastausta
kaksoistutkintoon/yhdistelmätutkintoon liittyen. Päätetään, ettemme
kuitenkaan lähde ottamaan kantaa yhdistelmätutkinnon asemaan tänä
keväänä poikkeuolojen ja tiukan aikataulun takia. Perehdymme asiaan
sen vaatimalla laajuudella myöhempänä ajankohtana, kun aikaa ja
tietoa on saatavilla enemmän.
Laitettiin kokous tauolle klo 18:53, palattiin takaisin kokouksen pariin klo:18:58.
Jonatan Ojala saapui kokoukseen klo: 19:01.
7. Nuorisovaltuuston sääntöjen kehittäminen
Käytiin läpi Ylivieskan nuorisovaltuuston säännöt ja tehtiin sinne lisäyksiä ja
muutoksia.
8. MMETA
Puisto osastolle on ilmoitettu roskienkeräys -tapahtuman perumisesta.
Ohjaamolle on ilmoitettu aiemmassa kokouksessa kerätyt ideat.
Euroopan solidaarisuushanke siirtyy vuodella.
Maakunnan nuorisovaltuuston Ylivieskan nuvan jäsenen ja varajäsenen nimet
on korjattu ja oikaisu julkaistu.

9. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous Sputnikissa 3.6. klo: 16:00
10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20:01
Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset:

_______________________
Tuomas Salo
Puheenjohtaja

_______________________
Violan Halmetoja
Sihteeri

