Pöytyän kunta
Nuorisovaltuusto
Aika:
Paikka:

tiistai 19.5.2020 klo 18.08 - 19.05
Teams-kokous

Läsnä:

X Ada Nyman, puheenjohtaja
X Jenni Peltola
- Suvi Saarinen
X Viivi Heikkilä
X Elisa Alakoski
- Tuukka Toivonen

Pöytäkirja
5/2020

X Martta Tenhunen
X Iliyan Kichukov
- Leevi Aaltonen
- Miika Aaltonen
- Aliisa Suutari

- Joona Aaltonen, varajäsen
- Matias Kotaniemi, nuoriso-ohjaaja
X Anna-Leena Ranto, nuoriso-ohjaaja
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ada avasi kokouksen kello 18.08. Tämän kokouksen sihteerinä
toimii Martta Tenhunen.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

3.

Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen (22.4. ja 23.4.2020) pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5.

Ilmastonmuutosvoima
Hakemus lähetettiin 4.5.2020. Haettu summa on 500 €. Ada sai 19.5.
vastauksen, että Ilmastonmuutosvoima-projektin raati on myöntänyt rahoituksen
nuvan ilmastoteemapäivään. Myönnetty summa on 500 €. Ada, Iliyan ja Martta
lupautuivat lähteä suunnittelemaan teemapäivää tarkemmin. Suvi vastaa
pääasiassa tiedotuksesta somessa.

6.

Nuoren palkitseminen
Työryhmä on työstänyt nuoren palkitsemissääntöä. Työskentelyn tuotos
hyväksyttiin ja lähetetään kommentoitavaksi yhteisöllisyyslautakunnalle.

7.

Talouden tasapainottamispaketti, vuosille 2020-2021
Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida talouden tasapainottamispakettia
torstaihin 28.5.2020 klo 12:00 saakka. Kuntalaisten antama palaute annetaan
tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Nuorisovaltuusto haluaa
tehdä kannanoton nuoria koskevista kohdista talouden
tasapainottamispaketissa. Nuorisovaltuusto pitää kannanottoa käsittelevän
kokouksen maanantaina 25.5.2020.

8.

Toimintasäännön päivittäminen
Toimintasääntöä on valmisteltu, mutta se on vielä keskeneräinen. Käsitellään
myöhemmin.

9.

Yhteistyö oppilaskuntien kanssa
Kokoontuminen on siirretty syksyyn.

9.

Hupparitilaus
Jokainen nuvalainen ilmoittaa oman vaatekokonsa Joonalle, joka sitten selvittää
mistä hupparit olisi hyvä hankkia ja minkä hintaisia ne olisivat. Palataan asiaan
seuraavassa kokouksessa.

10.

Tulevat tapahtumat
Hääpukujen tuuletus järjestetään 14. kesäkuuta 2020 Pöytyän museopappilassa
vallitseva tilanne huomioon ottaen. Elisa tiedottaa tapahtumasta, kun saa
lisätietoa.

11.

Muut esille tulevat asiat
Somesisältö:
Nuvalle esitetyn ehdotuksen mukaisesti Suvi tekee jatkossa instagram-tilille
kokouskoosteita.
Pohdittiin, millaisia haasteita nuva voisi tehdä instagramiin. Tarkoituksena tehdä
yhdessä jokin video tai kuvakollaasi, jollaisen nuva haastaa muut nuvat/ryhmät
tekemään. Suvi ottaa vastuun haasteiden toteutuksesta.

12.

Ilmoitusasiat
Nuorisotila Kasin julkisivukyltit
Martta on ollut yhteydessä Minnaan, jonka kanssa on sovittu, että nuvalaiset
jatkavat projektia keskenään, ja hän avustaa, kun on aika kiinnittää teippi
ikkunaan. Projektia jatketaan kesällä olosuhteiden salliessa.

13.

Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka
Seuraava kokous pidetään Teams -videopuheluna ma 15.6.2020 klo 18.15

14.

Kokouksen päättäminen
Ada päätti kokouksen klo 19.05.

_______________________________
Ada Nyman, puheenjohtaja

_______________________________
Martta Tenhunen, sihteeri

