Pöytyän kunta
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja
4/2020

Aika:
Paikka:

keskiviikko 22.4.2020 klo 18.35-19.20 ja torstai 23.4.2020 klo 18.10-19.50
Teams-kokous

Läsnä:

X Ada Nyman, puheenjohtaja
X Jenni Peltola
X Martta Tenhunen
X Suvi Saarinen
X Iliyan Kichukov
X Viivi Heikkilä
- Leevi Aaltonen
X Elisa Alakoski
- Miika Aaltonen
X Tuukka Toivonen
- Aliisa Suutari
X Joona Aaltonen, varajäsen
- Matias Kotaniemi, nuoriso-ohjaaja
X Anna-Leena Ranto, nuoriso-ohjaaja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ada Nyman avasi kokouksen kello 18.35.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

3.

Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin.

4.

Edellisen kokouksen (8.4.2020) pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5.

Ilmastonmuutosvoima
Käytiin läpi ideoita. Nousi esiin, että projekti voisi olla mieluusti
käytännönläheinen, jotta se houkuttelisi nuoria mukaan. Halutaan osallistaa
nuoria jo suunnittelussa instagram-tilin kautta.

*************************************

Kokous keskeytyi klo 19.20 teknisten ongelmien takia. Sovittiin, että kokous
jatkuu to 23.4. klo 18.10.
Kokous jatkui klo 18.10.
Sovittiin, että tapahtuma on teemailtapäivä, jossa toteutetaan erilaisia
työpisteitä. Toimintapisteissä voisi olla ainakin ruuanlaittoa, julkilausumatyöpaja,
puhujavierailija ja ilmastoaiheisten videoiden katselua.

Pöytyän nuorisovaltuusto haluaa haastaa tapahtumalla muutkin nuorisovaltuustot
pitämään ilmastoteemapäivän.
Tapahtumapaikkana olisi mahdollisesti Riihikosken yhtenäiskoulun alue. Ada
tiedustelee koulua rehtori Minna Savolta.
Sovittiin erillinen suunnittelukokous keskiviikolle 29.4. klo 18.10.
6.

Nuoren palkitseminen
Ada on jakanut Google Docsin työalustaksi työryhmäläisille, joten sinne voi
käydä lisäämässä ajatuksiaan.
Ada, Joona, Suvi ja Martta sopivat asiaa käsittelevän kokouksen ajankohdaksi
to 7.5. klo 17. Kokous pidetään Teamsin kautta.

7.

Toimintasäännön päivittäminen
Ada on jakanut Google Docsin työalustaksi. Työryhmä (Ada, Joona, Jenni,
Tuukka, Iliyan ja Viivi) kokoontuu sähköisesti ma 11.5 klo 18.10 Teamsissa.

8.

Yhteistyö oppilaskuntien kanssa
Kokoontuminen on siirretty syksyyn.

9.

Hupparitilaus
Joonalle ei ole tullut uusia tarjouksia. Pohdittiin hupparien mallia ja kokoja.
Jokainen laittaa oman kokonsa Joonalle viestillä. Palataan asiaan seuraavassa
kokouksessa.

10.

Tulevat tapahtumat
Hääpukujen tuuletus järjestetään 14. kesäkuuta 2020 Pöytyän museopappilassa
vallitseva tilanne huomioon ottaen.

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 syksyllä tai silloin, kun se on vallitsevien rajoitusten
päättyessä mahdollista.

13.

Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka
Seuraava kokous pidetään ti 19.5.2020 klo 18.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ada päätti kokouksen klo 19.50.

_________________________________
Ada Nyman, puheenjohtaja

_________________________________
Martta Tenhunen, sihteeri

