Kauhajoen kaupunki
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja

Paikka:

Räimiskän yläkerta, Kauhajoki

Aika:

13.4.2016 klo. 16.00

Läsnä:

Henna Ojaniemi (Puheenjohtaja)
Jenny Ketola (Varasihteeri)
Mikko Heikkilä
Nea Rinta-Könnö (Sihteeri)
Laura Koivisto
Virve Juuti
Oskari Peltola

Poissa:

Elli Kilpiö (Varapuheenjohtaja)
Heini Tuunainen
Henri Alasaari
Nea Linna
Erika Hautala

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Henna Ojaniemi avasi kokouksen klo 16.04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Esityslista oli ajoissa kaikilla ja kokouksessa oli tarpeeksi
osaanottajia.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Todettiin paikkaansa pitäväksi.

4. Palvelusetelien jako
16.4 lauantaina on Räimiskällä palvelusetelien jako, johon

myös nuva osallistuu tänäkin vuonna. Kaikki jotka pääsevät
tulevat yhdeksäksi paikalle. Tapahtuma kestää korkeintaan
tunnin.

5. Päihde- opetusvideo nuorille
Erika oli yhdessä Katriinan kanssa kirjoittanut käsikirjoituksen
valmiiksi. Näyttelijät koostuvat nuvalaisista, ja jos rooleja jää
ylimääräisiksi, niin nuvalaiset pyytävät ystäviään lisäks,
esimmerkiksi taustahenkilöiksi. Nea Rinta-Könnö lupasi
kysyä myös maskeeraajaa Kurikasta, Julia Mäkelää, joka
suostui ilomielin! Laitteistoa Henna ja Mikko kysyvät
kauppikselta.
Sovimme
myös,
että
jokainen
tuo
kuvauspaikalle ainakin yhden lehtijutun päihteisiin liittyen.
Sovimme myös että jokainen alkaa keräämään lavasteita,
mm pulloja. Jaoimme rooleja ja sovimme että Henna on
sekakäyttäjän tyttöystävä, Jenny on tyttö jota nolo ahdistelee,
Mikko on sekakäyttäjä, Henri on nolo, ykkös henkilö jota
kuulustellaan on Nea R-k ja sekakäyttäjän kavereita ovat Elli,
Laura, Heini ja Erika. Kuvauspaikaksi sovimme Erähovin, ja
jos se ei sovi niin yritämme saada metsäpirtin tai laitasaaren
ja päivämääräksi 24.4 klo 15.00 etiäpäin.
6. Esiintymiskoulutus
Nea Linnan piti kysyä Nina Myllymäeltä, että kävisikö Ninalle
viikolle 20, päivämäärille 17-18.5. Neasta tai Ninasta ei ole
kuulunut mitään, joten alustavasti esiintymiskoulutus on
viikolla 20, jos Nea ei kuitenkaan ole ottanut Ninaan yhteyttä,
sovimme että Virve ottaa yhteyttä Ninaan.

7. META
Virkistymispäivästä puhuimme sen verran, että ajankohta
olisi 6-7.8, ja tarkoituksena olisi mennä johonkin mökille
rentoutumaan yhdessä.
Alavuden nuorisovaltuusto järjestä miitin, johon emme
valitettavasti pääse, sillä kuvaus viikonloppu on juuri silloin.
20.5 on Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen Helsingissä.
Viimeistään 4.5 pitää ilmoittaa ketkä haluavat tulla mukaan.
Virve myös selvittää kustannukset sinne ja saako sinne
mennä useampi kuin Henna. Sovimme myös että joku
nuvasta kysyy Helsingin nuvalta, että saisimmeko yöpyä
siellä heidän tiloissaan ja kenties pitää Helsingissä
virkistymisreissun.
Seuraavassa
kokouksessa
vielä
tarkemmin asiasta.
Vappu selviytymispakin arvonnan hoitaa Jenny, Elli, Henna ja
Nea.
Kisan
tarkoituksena
on
tykätä
Kauhajoen
Nuorisovaltuuston sivusta ja siitä itse kuvasta. Paketti
koottaisiin viikolla 16, kuva laitettaisiin facebookkiin 22.4 ja

arvonta torstaina 28.4. Sovimme että pakki toteutetaan hatun
sisälle ja sinne tulee ilmapalloja, tortillapringles purkki, simaa,
serpenttiiniä, karkkipussi, kondomeita, vappulasit ja
laastareita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava kokous on 27.4 klo 16.00 Räimiskällä.

9.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.

