PÖYTÄKIRJA
Kauhajoen kaupunki/nuorisovaltuusto
18.8.2014
____________________________________________________________________
Paikka: Nuorisotalo Räimiskä, Kauhajoki
aika: 18.8.2014 klo 16.30

1.

Kokouksen avaus

2.

3.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

-

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-

Iida Seppälä saapui kokoukseen 16:37

5.

6.

Puheenjohtajat; Carl Suvanto
Muut paikalla olleet; Elli Kilpiö, Tiina Laine, Erika Yli-Rahnasto, Johanna Hautala
Niko Hakanen, Janna Hautala, Hannele Kujala.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4.

Kokous avattiin klo 16:33

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Hakanen & Johanna Hautala

Nuorten Suupohja

-

Keskustelutilaisuuteen lähtijät nuvalta; Iida Seppälä (Pitämässä ohjelmaa Nuva ry.
kautta) Carl Suvanto, Elli Kilpiö ja muut jotka pääsevät.

-

Nuva pitää kahvituksen, jonka tarjoaa Suupohjan kehittämisyhdistys. Keskiviikkona
kokkaamaan tulee Janna Hautala

-

Nuorille tulee jakaa tietoa tästä keskustelutilaisuudesta, jotta nuoret saapuisivat
paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan. FB?

Rämähop syyskuussa 13.9.2014

-

Rämähoppiin liittyvät työpajat; Wimma tanssiryhmä pitää tanssipajaa, Mansesteri
hiphop pajaa, Sotkan hiihtokoulu skeittikilpailua.

-

Saisimmeko mukaan myös paikallisia bändejä? Täytyy kysyä vielä, pystyykö nämä
paikalliset hiphoppaajat tulla esiintymään. aaltonen, loco, pyhis.

-

Jokainen kysyy yhden sponsorin sponssaamaan RämäHopin kuluja, äänentoiston
järjestämiseen, huvilupaan yms.

”Päätä itse” liikenneturvallisuustapahtuma

-

Saimme projektirahoitusta Nuorten Akatemialta 600 €
Tapahtuma järjestetään nuorten viikkojen lopussa viikolla 43
Tapahtuman dokumentointiin Tiina hankkii koulultaan kameran.

7.

8.

9.

-

Iida käy kysymässä tarjouksia (esim. LR mainokselta) heijastimesta, joka sisältää
tapahtuman nimen ja nuvan logon. Voisimme jakaa heijastimia tapahtumassa.

-

Poliisit, Päihdeasiantuntijat ja liikennekoulut tulee saada ajoissa mukaan toimintaan.

-

Keskitytään tähän täydellä panoksella vasta RämäHopin jälkeen ja perustetaan
siihen oma työryhmä. Vastuunuorena nuvasta on Janna ja vastuuaikuisena on
Hantta.

Pyrimme jättämään tapahtumasta jotain pysyvää ”muistoksi” Kauhajoelle. Mietimme,
että esimerkiksi kuvataidepajat tai muut ryhmät tuottaisivat liikenneturvallisuuteen
liittyvää taidetta, josta voisimme koota kirjastoon tai Valkoiseen Puuhun näyttelyn tai
kilpailun.

Frisbeegolfturnaus

-

Nuoret ovat pyytäneet että järjestettäisiin Frisbeegolfturnaus.

-

Sovimme, että turnaus on 14-20 -vuotiaille.

Tartuimme tähän ja sovimme että järjestämme turnauksen nuorille keskiviikkona 3.9
alkaen klo 18.00. Tiina tekee ilmoituksen.
Palkinnoiksi hommataan lahjakortteja urheilukauppaan.

MMETA

-

Lanejakin on nuorisovaltuuston porukoilta kyselty. Päätimme, että pyrimme ne
järjestämään. Palaamme tähän seuraavassa kokouksessa.

-

Rentoutumiskokousilta pidetään vasta RämäHopin jälkeen.
Suupohjan Kehittämisyhdistyksen Bloggaajapäivät keskiviikkona 20.8.2014. Mukana
on myös Tiinamme. Seuraathan asiaa instagramista, facebookista ym.

Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

10.
-

Sovimme että järjestämme seuraavan kokouksen maanantaina 25.8.2014 klo 16.30.
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.10

Kauhajoella 18.8.2014
Pöytäkirjan tarkastajat:
____________________________ ja ____________________________________
Niko Hakanen
Johanna Hautala

