Ylivieskan Nuorisovaltuusto
Keskiviikko 11.12.2019. klo: 16:00 Nuorisotoimisto
Paikalla:
Tuomas Salo (pj)
Violan Halmetoja
Aleksi Pylväs
Vilma Vähäkangas
Mimmi Juka
Vilja Erkkilä
Emmi Virkkala
Jonatan Ojala
Meri Vähäkangas

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 16:02
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. Edellinen pöytäkirja
Edellinen pöytäkirja allekirjoitettiin.
5. Keikan palaute
Keikasta saatu palaute oli positiivista, nuoria paikalle saapui 58 ja keikka oli
kaikin puolin melko onnistunut. Mainosten ajoittamista ja mainostamista
yleensäkin voisi yhä kehittää.
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- Keväällä jokin isompi tapahtuma (esim. päättäjät vs. nuoret
urheilutapahtuma tai roskien keräys -tapahtuma).
- Mimmi kyselee yläastelaisten mielipidettä asiasta.
- Päätettiin, ettei leffailtoja enää järjestetä.
- Nuva-stipendin jakamisia keväisin jatketaan.
- Nuva on mukana Ylivieskan lastenparlamentin kehittämisessä.
- Yhessä! -festareihin on saatu rahoitus EU:n solidaarisuusprojektin
kautta, joten festareiden järjestämisessä ollaan mukana myös ensi
vuonna.

-

Syksylle suunnitteilla jälleen jokin keikka.
Uuden nuvakauden alkaessa myös uudet jäsenet täytyy hankkia,
koulukiertueet.
Nuvaan ei järjestetä aiemmin pohdittua tutustumiskokeilua.
Suunnitteilla joka kokouksesta laadittava tiivistelmä pöytäkirjasta, joka
voitaisiin julkaista esimerkiksi instagramissa.
Kaksoistutkinnon aseman vahvistaminen Ylivieskassa.
Nuva tekee lausunnon ensi vuoden valtuuston talousarvion
kokoukseen.

7. Tarkastuslautakunnan terveisiä
Tuomas kävi tarkastuslautakunnassa esittelemässä nuorisovaltuuston
toimintaa. Ylivieskan strategiasuunnitelmaan kuuluu kaksoistutkinnon aseman
vahvistaminen Ylivieskassa ja lautakunta pyysi nuorisovaltuustoa pohtimaan
ideoita tähän kehitykseen. Lautakuntiin toivottiin myös lisää aktiivisuutta
nuorisovaltuuston edustajilta.
8. MMETA
- Kevään aktiivipäivät järjestetään 6.-8.3. Seinäjoella. Lisäksi keväällä
järjestetään ensimmäistä kertaa aktiivipäivät X.
- Some aktiivisuutta olisi hyvä lisätä.
- Emmi kävi 1.12. Pohjois-Suomen piirin piirikokouksessa, jonne paikalle
saapui kaksi jäsentä ja kaksi liittohallituksen jäsentä. Huonosti toimivaa
piiritoimintaa yritetään yhä kehittää.
- Vilja kirjoittaa palautetta liittokokouksesta Nuva ry:lle.
- Budjetti on ylittynyt, mutta ei merkittävästi (johtuen siitä, ettei luvattuja
ilotulitusrahoja ole maksettu).
- Nuva tekee lausunnon ensi vuoden valtuuston talousarvion
kokoukseen.
9. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 8.1.2020 klo:16:00
10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17:10
Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset:

_______________________
Tuomas Salo
Puheenjohtaja

_______________________
Violan Halmetoja
Sihteeri

