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KoKouspöwÄr<rRJA
AIKA: 28.4.2021 klo 17.30
PAIKKA: Hybridi-kokous eliosa kunnantalolla ja osa etänä

l-ÄStrtÄ: Lauri Hyytiäinen

Ja

nu

SenniHumalainen

Siiri Hyytiäinen

Ernesti Kemppainen

Vili livanainen

Pietu Mattila

Elena Mattila

Juho Lautaoja

Krista Sunell

Helmiina Mäkinen

oriso-ohjaaja Maarit lso-J aa kkola

Pu heenjohtaja: J u ho La utaoja

Sihteeri: Vili livanainen
Pöytä kirja n ta rkastajat ja ää nte n las kijat: Krista

S u n e ll ja E le

ALLEKIRJOITUKSET
1

Puheenjohtaja Juho Lautaoja

Juha porrlvt tg 2ö
Pöytä kirja n ta rkastajat:

sihteeri Vili livanainen

na Mattila

I

26$ Kokouksen avaus

Päätös:Kokous on avattu klo 17.43

27$ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 10/1 1 jäseniä paikalla

28$ Pöytä kirja

n

tarkastajien ja ää nte n laskijoid en val nta
i

Päätös: Krista Sunellja Elena Mattila

29$ Esityslistan hyväksym inen
Päätös: Hyväksytty

30$ Vuoden nuori

Päätös:Ville Tukivalitaan vuoden nuoreksi, koska hän on menestynyt
nuori urheilija. Hän pitää nuorille liikuntakerhoja. Huomioimuut, on
esimerkilline n ja ystävällinen.
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1

S

Päättärit-striimin rahoitu s

Päätös

: N u orisova ltuu

sto ra h oittaa päätöstapahtu ma a 7 0 e uro lla.

32$ Ku ntavaalikampanjan ed istyminen

Päätös: Pidetään paneeli, jos mahdollista alakoululla.
Ku ntavaal ika mpanja eden nyt hyvi n . Ku ntavaalitiim i h oitaa as ia n
loppuun.

33$ Tuleva kesä ja nuvan tapahtumat

Päätös: Koronantakia tapahtumien järjestäminen on vielä epävarmaa
kesän kannalta. Nuva pohtii uusia tapoja käyttää rahaa koronan
keskellä.

34$ Lautaku ntien kuu lumiset
Päätös : Frisbeegolfrata

Hu

mppilaan

35$ Muut asiat
Päätös : Ko u uje n y hte n e n ros kie n ke räysta pa htu ma ? N e u vote laa n
as iasta re hto rin ka nssa. N uva vo is i ta rjota jääte lö n osa llistu nei Ile
kou lu lais ille ja opettajille.
I

N

i

uva tekee a loittee n P rid e -li putu ksesta.

36$ Seuraava kokous

Päätös: 25,8.2021

37$ Kokou ksen päättäminen

Päätös: Kokous päätetty klo 19.00

I

E le n

a ajaa asiaa eteen päin .

