Ylivieskan Nuorisovaltuusto
Keskiviikko 15.4.2020 klo: 18:00 Etäkokous (jitsi.org)
Paikalla:
Tuomas Salo (pj)
Violan Halmetoja
Mimmi Juka
Emmi Virkkala
Vilma Vähäkangas
Aleksi Pylväs
Jaakko Muikku
Meri Vähäkangas
Elisa Männistö
Vilja Erkkilä
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 18:09
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4. Edellinen pöytäkirja
Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, mutta allekirjoitetaan se
myöhemmin.
5. Roskienkeräystapahtuma
Päätetään, että tapahtumaa ei järjestetä tämänhetkisten
poikkeusolosuhteiden ja koulujen sulkemisen takia. Mietitään tapahtumaa
uudelleen ensi vuonna. Tuomas ilmoittaa tapahtuman perumisesta tarvittaville
henkilöille.
6. Yhessä!-festarit
Nuvan kanta on se, että Yhessä!-festarit siirrettäsiin ensi kesään
koronatilanteen vuoksi.
7. Nuva-stipendit
Tuomas kysyy lukion ja yläasteen mielipidettä stipendien jakamisesta. Nuva
kuitenkin esittää, että stipendit jaettaisiin tänäkin keväänä.

8. Kevään suunnitelmat
Vilja laittaa ig-stooriin kyselyn nuorille siitä, millaista toimintaa tai palveluita
nuva voisi järjestää nuorille kevään aikana.
Tehdään nuvan instagramiin haaste, jossa nuoria pyydetään postaamaan
kuva ja kertomaan karanteeniarjestaan hashtagilla #nuvakaranteenissa.
- Osallistuneiden kesken arvotaan palkinto (50e lahjakortti paikalliseen
yritykseen).
- Kisan ajankohta on 20.-29.4.
- Nuvan jäsenet osallistuvat haasteeseen nuva ig-tilin kautta 10 päivän
ajan postaten omasta karantteeniarjestaan.
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- Tuomas kysyy, onko päättäjillä halukkuutta jatkaa kyseistä haastetta.
Tuomas ottaa yhteyttä yläasteen opettajiin ja kysyy onko heillä muita ideoita
siitä, kuinka päättäjiä voitaisiin osallistaa nuorten toimintaan.
Tuomas ottaa yhteyttä lukion rehtoriin Kalleen ja kysyy, onko mahdollista
järjestää etäkokous kaksoistutkinnon asemasta Ylivieskassa.
9. MMETA
Ylivieskan nuorisovaltuuston osallistumista Haapaveden nuvan
ilmastotapahtumaan käsitellään myöhemmin syksyllä lähempänä tapahtuman
ajankohtaa.
Lastenparlamentin ensimmäistä kokousta ei tämänhetkisten olosuhteiden
takia voitu järjestää, se siirtyy syksyyn. Edustajat on kuitenkin valittu. Myös
suurkokouksen järjestäminen siirtyy ensi keväälle.
Aktiivipäivät online -tapahtuma järjestetään 8.-9.5.2020 Zoom-sovelluksessa.
Tapahtuma on nuva ry:n jäsenille ilmainen

Mietitään ensi kokouksessa nuvan sääntöjen uudistusta. Nuvalaiset tutustuvat
sääntöihin etukäteen.
Vastattiin Ohjaamon nuvalle lähettämiin kysymyksiin. Tuomas välittää
vastaukset Ohjaamolle.
- Ilmoitetaan, että nuva voi jakaa tarvittaessa mainostusta ohjaamosta
somen kautta.
- Nuorille suunnatuista koulutuksista hygieniapassikoulutus sain paljon
kannatusta ja sen järjestämistä suositellaan. Myös vuorovaikutus- ja
ihmissuhdetaitojen koulutusta, nuiskua pohdittiin, mutta se ei herättänyt
kiinnostusta.
- Mahdollisista teemapäiväideoista esille nousi:
- omilleen muuttaminen
- työnhaku / kesätyöt
- harrastusmahdollisuudet
- cv:n tekeminen
- matkailu opiskelijan budjetilla
10. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 6.5.2020 klo:18 etänä jitsi-sovelluksen avulla.
11. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa: 19:28

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset:

_______________________
Tuomas Salo
Puheenjohtaja

_______________________
Violan Halmetoja
Sihteeri

