Ylivieskan Nuorisovaltuusto
Keskiviikko 11.3.2020 klo:16:00 Nuorisotoimisto
Paikalla:
Tuomas Salo (pj)
Emmi Virkkala
Violan Halmetoja
Jonatan Ojala
Jaakko Muikku
Aleksi Pylväs
Vilma Vähäkangas
Vilja Erkkilä
Meri Vähäkangas
Juulia Kant
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 16:11
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. Edellinen pöytäkirja
Allekirjoitettiin kaksi edellistä pöytäkirjaa.
5. Roskienkeräystapahtuma
- Lukion rehtori antoi luvan käyttää urheilukeskuksessa lukiolle varattua
vuoroa tai tarvittaessa lukion omaa salia 27.5.
- Odotetaan vastausta Ylivieskan puisto-osastolta roskienkeruualueiden
ehdotuksiin ennen lopullisen tapahtumapaikan päättämistä.
- Valitaan tapahtuman päivämääräksi 27.5. ja aloitusajankohdaksi noin
klo 8:30.
- Tuomas lähettää tapahtumaa koskevan viestin päättäjille,
ilmoittautumiset tulee suorittaa 31.3. mennessä.
6. Yhessä! -festarit
- Festarit järjestetään 6.6.2020 Melenderin aukiolla.
- Nuvan tehtävänä on hankkia esiintyjiä festareille. Esiintyjäehdokkaat
lähettävät itsestään esittelyvideon, joiden perusteella nuva valitsee

-

parhaat. Kriteerinä on, että esitys sopii kaikenikäisille ja on “hyvän
mielen esitys”.
Vilja ja Juulia hoitavat esiintyjien rekrytointimainoksen.
Nuva järjestää tänäkin vuonna oman tapahtumapisteen festareille, tätä
mietitään tarkemmin myöhemmin.
Pohdittiin myös lastenparlamentin edustajiston kysymistä mukaan
tapahtuman järjestämiseen.

7. Nuva-stipendi
Päätettiin nuva-stipendin kriteerit ja täydennettiin ne stipendipohjaan.
8. Kaksoistutkinnon asema Ylivieskassa
Kävimme keskustelua kaksoistutkinnon aseman kehittämisestä Ylivieskassa,
mutta vähäisen tiedon ja tulevan lukiouudistuksen takia emme vielä ota
kantaa asiaan. Aihe kuitenkin kiinnostaa nuvalaisia. Tavoitteena on
keskustella Ylivieskan lukion rehtorin kanssa kevään aikana kaksoistutkinnon
suorittamisesta.
9. MMETA
- Lastenparlamentin edustajiston ensimmäinen kokous järjestetään 17.3.
Kaikkien koulujen oppilaiden suurkokous järjestetään kevään aikana.
- Heinä-elokuun vaihteessa Ylivieskassa järjestetään Street Food
-tapahtuma, johon nuvaa on kysytty mukaan lähinnä rahoitustehtäviin.
Päätettiin, ettei nuva kuitenkaan lähde mukaan toimintaan.
- Emmi kertoi kuulumisia Seinäjoen aktiivipäiviltä, jossa oli mukana
osallistumassa piirihetkeen. Aktiivipäivillä esille nousi mm. kysymys
siitä, täytyisikö nuorisovaltuustoilla olla paikka kaupunginhallituksessa.
- Pohjois-Suomen piirien kuuluville nuorisovaltuustoille on suunnitteilla
yhteisen tapahtuman järjestäminen.
10. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 8.4.klo 16:00
11. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17:29
Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset:

_______________________
Tuomas Salo
Puheenjohtaja

_______________________
Violan Halmetoja
Sihteeri

