Kauhajoen kaupunki
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja

Paikka:

Räimiskän kokoushuone, Kauhajoki

Aika:

25.2.2016 klo 16.00

Läsnä:

Henna Ojaniemi
Henri Alasaari
Laura Koivisto
Erika Hautala
Nea Rinta-Könnö
Mikko Heikkilä
Virve Juuti
Elli Kilpiö
Heini Tuunainen

Poissa:

Nea Linna
Jenny Ketola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Henna Ojaniemi avasi kokouksen klo 16.05.

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. Lanit
Keskusteltiin laneista, ja sinne ilmottautuneista, sekä
säännöistä. Ilmottautuneita oli tähän mennessä Mikolle
ilmottautunu 6, jotka Mikko välittää Virvelle. Ilmottautumisen
yhteydessä osallistujille kerrottaisiin lanien säännöt. Ruoka
laneille on tilattu, ja se on valmiina Ammattioppilaitoksen
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keittiöllä. Tapahtuman lopuksi keittiöltä annetaan lasku, jonka
Nuorisovaltuusto maksaa. Sovittiin myös ettei pääovi ole
enää yöllä auki, vain sivuovi jota käytetään jos tarve on
päästä ulos. Laneille tehdään myös passit, valvojille,
vastuuhenkilöille ja osallistuneille omat. Passit tekevät Heini
ja Erika. Valvojia on yhteensä neljä paikalla, eli Virve, Anu,
Pasi ja Tuomo. Sovittiin myös että tiistaina klo 14.00 jokainen
nuvalainen tulee paikalle järjestelemään paikkoja.

5. Päihdeopetusvideo viikolle 21

Tomi Saarijärvi ja hänen media-assistentti opiskelijansa olivat
vierailemassa meidän kokouksessa. Keskusteltiin videon
tekemisestä, ja Tomi pitikin ideoistamme paljon. Hän kehotti
kirjoittamaan käsikirjoituksen erittäin hyvin, koska se olisi
helpompi sitten kuvata. Sovimme että käsikirjoitusta lähtee
kirjoittamaan 9.3 klo 16.00 Räimiskällä Henna, Nea, Henkka,
Erika ja lisäksi Media-assistentti opiskelija Katrina on
auttamassa. Valmiin videon Katrina leikkaisi ja kuvaisi, johon
hän saisi ottaa toisen media-assistentti ystävän mukaan.
Äänittäjänä toimisi Mikko. Videoon tarvitaan myös poliisi, jota
Nea kysyisi poliisilaitokselta mukaan videoon. Lisäksi
sovimme että jokainen nuvalainen etsii pähteisiin liittyviä
sanomalehtijuttuja. Aiheina on hypotermia, rattijuopumus ja
yliannostus.

6. Nuvajuliste
Julisteen piti olla tällä kertaa valmis, mutta Hennakaan ei ole
saanut sitä vielä, sillä julisteen tekijällä on kone sammuillut
pahasti ja tekemisestä ei ole tullut mitään. Juliste on kuitenkin
muokkauksessa ja on melkein valmis. Henna lupasi laittaa
sen kaikille sähköpostiin kun se on valmis, ja jokaisen pitää
vastata onko se ok. Tämän jälkeen Henna tuo sen
tulostettavaksi Räimiskälle.

7. MMETA
18.-20.3 on aktiivipäivät Helsingissä, johon emme kuitenkaan
tällä kertaa osallistu. Keskusteltiin myös halusta tuoda nuvaa
enemmän näkyville, joten sovimme että järjestäisimme pieniä
arvontoja ja kisoja Nuorisovaltuuston sivuilla. Päätimme
myös ensinmäisen kisan jo, jonka ajankohdaksi sovittiin
pääsiäinen ensi kuussa. Tarkoituksena olisi tykätä nuvan
sivusta ja tietystä kuvasta, jotta olisi mukana kilpailussa.
Kilpailun palkinto on korillinen suklaamunia, ja korivastaiksi
sovittiinkin Henna, Nea ja Elli päiville 14-20.3.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8. Seuraava kokous
Kokous on 30.3 klo 16.00 Räimiskällä.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.

Henna Ojaniemi
Puheenjohtaja

Nea Rinta-Könnö
Sihteeri
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