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*Puhe - ja läsnäolo-oikeus

Hanna-Kaisa Lähde

1§

Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.35

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat, kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos esityslista on toimitettu viisi
päivää ennen ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla
Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltaiseksi se muuttui pykälän
viisi jälkeen.

3§

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
Edelliset pöytäkirjan tarkastajat: Iina Pulkkinen ja Joona Kontinen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ronja Tilli ja Eemeli Gerlander

4§

Ilmoitusasiat ja palaute menneestä
Ne, jotka eivät ole toimittaneet verokorttia Hanna-Kaisalle, toimittavat sen edellä mainitulle
henkilölle perjantaihin 15.3. mennessä.

5§

Juuli Haikan eropyynnön hyväksyminen
Nuorisovaltuusto hyväksyi Juuli Haikan eropyynnön.

6§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

7§

Valiokunta edustajien raportit
Hyvinvointivaliokunta:
Kokous pidettiin 6.3. ja siellä valittiin edustaja vammaisneuvostoon, käytiin
vanhustenhuolto rahaston toimintakertomus 2018 ja käyttösuunnitelma 2019,
puhuttiin seniori messuista ja vanhusten viikosta, terveyspalveluiden laadusta sekä
terveyskioskista.
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta:
Kokous pidetään 13.3.
Kaupunkikehitysvaliokunta:
Edustaja ei ollut paikalla. Käytiin läpi Hanna-Kaisan, Sannin ja Simo Kaksosen tapaamista.
Kilpailukykyvaliokunta:
Edustaja ei ollut paikalla.
Lupavaliokunta:
Yksi kokous ollut, toinen päällekkäin nuorisovaltuuston kokouksen kanssa. Suurlipputangon
lippu saadaan nostaa salkoon.

8§

Valtuuston edustajien raportit
Ei ole ollut kokousta edelliskerran jälkeen, iltakoulu ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla
kokous. Ronja piti puheenvuoron kyläkouluista.

9§

Nuorisovaltuuston vaalitapahtuma ja sen sisällön ja markkinoinnin suunnittelu
Tapahtuma järjestetään 23.3. klo 14.00 osoitteessa Rauhankatu 8. Tilat ovat varattuna ja
ehdokkaat ovat kutsuttu. Nuorisovaltuusto kustantaa jotain tarjottavaa. Kahvituksen hoitaa
nuorisotyöntekijä Satu Tompuri. Juontajiksi valittuna Aaron, Roni ja Ellinoora. Työryhmän
tehtävä on keksiä ehdokkaille kysymyksiä. Sanni luo kysymyksille Google Docs pohjan.

10§

Nuorisovaalit
Vehkalahden koululla vaalit pidetään 3.4. Pappilansalmi on luvannut ilmoittautua, mutta ei
ole kertonut päivämäärää. Lukiosta ei ole kuulunut mitään.

11§

Työpajatuotosten jatko oppilaskuntien kanssa

Asia viedään eteenpäin oppilaskunnan hallituksiin huhtikuun lopussa.

12§

Maakuntaliiton työpajojen anti

Tämän päiväisessä työpajassa ei ollut ketään, ensimmäisessä työpajassa oli Aaron ja Sanni.
Työpajoja on jäljellä kaksi. Koska SOTE ja maakuntahallitus kaatuivat, niin maakunnallisen
NuVan valmistelutyö on päättynyt tällä erää.
13§

Puhuja veteraanipäivään
Veteraanipäivä on 27.4. teemana sukupolvien välinen vuorovaikutus. Sinne lähtevät
alustavasti Anni, Sanni, Eemeli ja Aleksi.

14§

Normipäivä ja budjetti
Nuorisovaltuusto ehdottaa sijoittaa Normipäivään alustavasti 3000€ ja mahdollisesti
tarvittaessa lisää.

15§

Muut esille tulevat asiat
Ei mitään esille tulevaa.

16§

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin doodlella.

17§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 17.36
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