PPILAN N UORISOVALTU USTO
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
HUM

AIKA: 24.3.2021 klo 17.30
PAI KKA: Ko ko

us

jä

rjestetään Tea ms-palvel u ssa

LASNA: Lauri Hyytiäinen

SenniHumalainen

Siiri Hyytiäinen

J

Vili livanainen

Pietu Mattila

Elena Mattila

Juho Lautaoja

Krista Sunell

Helmiina Mäkinen

a n uoriso-ohjaaja Maarit lso-J aakkola

Pu heenjohtaja: J u ho Lautaoja

Sihteeri: Vili livanainen
Pöytäkirjan tarkastajatja ääntenlaskijat: Elena Mattila ja Pietu Mattila

ALLEKIRJOITU KSET:

\/{rr'-Puheenjohtaja Juho Lautaoja

Pöytä kirja n ta rkastajat:

/

sihteeri Vili livanainen

-

1

5$ Kokouksen avaus

Päätös: Kokous on avattu klo 17.35

16$ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous. on laillinen ja päätösvaltainen,

1

7$ Pöytä kirja n ta rkastajie

n

911 1

jäseniä paikalla

ja ää nten laskijoid en valinta

Päätös: Elena Mattila ja Pietu Mattila

1

8$ Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksytty

1

9$ Vuoden nuoren valinta

Päätös: 1 .5 mennessä Nuvan täytyy ilmoittaa Vuoden nuori-ehdokas.
Kriteerit ovat, että nuoren täytyy ollä 15-25-vuotias. Nuoren pitää olla
m u u t h u o m io iva, a kti ivi n e n ja to m n u t es m e rki ll isesti n u o rte n
keskuudessa. Nuva pyytää kuntalaisilta ehdotuksia 20.4 asti.
i

20$

N

uva mu kaan

ku

i

i

ntavaalikeskusteluihin?

Päätös: Kuntavaalitoimintaryhmässä ovat Vili, Krista, Senni ja Pietu. He
miettivät, miten lapsilta ja nuorilta voisi kerätä kysymyksiä
kuntavaaliehdokkaille, esim. Google Forms. Ryhmä miettii myös, miten
kysymykset kysytään ku ntavaalie hd okka ilta.

2

1

$ Nuorisovaltuuston hupparit

Päätös: 1.4 nuorisotilalla huppareiden testaus klo 1 5-17

22$ Lautaku ntien

.

ku u lumiset

Päätös: Ei mitään huomioitavaa. Huomioidaan ettei seuraava kokous
mene päällekkäin tekn isen lautaku n nan kanssa.

23$ Muut asiat
Päätös : Ään estettiin maa ku n na llisen n u o risovaltu uston pääjäsen ja
varajäsenen. EhdokkaatovatVili, Krista, Elena ja Peppi.

Pääjäseneksi äänestettiin Vili ja varajäseneksi Elena.
Kes ku ste lti i n ko u uje n päätöstapahtu masta ja päätä m m e se u ra avassa
kokou ksessa, rahoitetaan ko ta pa htu maa.
I

24$ Seuraava kokous

Päätös: 20.4.2021

25$ Kokou ksen päättäminen
Päätös: Kokous päätetty klo 19.19

