
PÖYTÄKIRJA 12.12.2011
Kirjoittanut Eeli Asiala 

Alavuden Nuorisovaltuuston kokous 12.12.2011 Konttuuri

Läsnä: Eveliina Laitanen, Sanna Perämäki, Eeli Asiala, Aleksi Mäkelä, Paavo Asunmaa, 
Heljä Keski-Mattinen, Meri-Tuuli Autio, Sofia Heikkilä, Tessa Kellberg, Joanna Kulju, 
Juulia Katajamäki, Riikka Tikkala, Aleksi Aho (saapui kokoukseen 17.35)

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan ajassa: 17.16

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jäsenasiat kohdassa olemme myös päätösvaltaisia 
sillä 2/3 on paikalla

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joanna Kulju ja Juulia Katajamäki.

4. Jäsenasiat

Miika Tammelan ja Verneri Huttusen täytyy jättää kirjallinen anomus nuvasta poisjäämisen 
vuoksi. Varajäseniä ovat Meri-Tuuli Autio, Sofia Heikkälä, Juulia Katajamäki, Heljä Keski- 
Mattinen ja Eveliina Laitanen, joista nostetaan kaksi jäsentä jäseniksi. Suoritetaan suljetulla 
lippuäänestyksellä. Jäsenasia käsitellään kun hakemukset on saapunut nuvalle. 
Varapuheenjohtajan siirätmisestä jäseniksi päätetään suljettu lippuäänestys. Pöytäkirjan 
tarkastajat eli Joanna Kulju ja Juulia Katajamäki valittiin ääntenlaskijoiksi suljetussa 
lippuäänsetyksessä. Äänestyksen tuloksena on että nykyinen varapuheenjohtaja vaihdetaan 
uuteen. Uudeksi varapuheenjohtaja ehdolle asettuu Paavo Asunmaa, kaikki kokouksessa 
olevat kannattavat uudeksi varapuheenjohtajaksi Paavo Asunmaata. Paavo Asunmaa 
esitäytyy miksi hän olisi hyvä varapuheenjohtaja. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valitaan 
Paavo Asunmaa.

5. NUVA-Hupparit & löllärit

Hallituksen kokouksen yhteydessä on suunnitteltu uudet NUVA-hupparit pienen ryhmän 
kanssa. Teksin ja logojen väriä ehdotetaan: Sininen, Keltanen, Turkoosi, Violetti. Suoritetaan 
julkinen äänestys nuva-huppareiden teksti ja logon väri: Sinisen: 1 ääntä , Keltainen: 1 
ääntä, Turkoosi: 8 ääntä , Violetti: 3 ääntä. Laitetaan kiertämään vaatteiden koko lista. 
Kaikki kokouksessa paikalla olevat ottavat NUVA-hupparit, Eveliina Peurala ei aijo ottaa 
hupparia eikä college housuja. Ne jotka eivät olleet paikalla, täytyy kysyä ottavatko ja minkä 
kokoiset hupparit. Sanna Perämäki käy kysymässä Keskisen liikkeestä malli kappaleita, 
hintoja. Juulia Katajamäki hoitaa omien suhteiden kautta kautta selvää huppareiden 
hinnoista, koista.

6. Hiihtoloman tapahtumat

Kaupunkisota hiihtolomalla Kunto-lutralla, Paavo Asunmaa hoitaa ilmottautumiset vastaan. 
Sanna Perämäki kysyy Kunto-Lutrasta tiloja käyttöön hiihtoloman keskiviikko 29.2.1012 
klo: 14-18. Ilmoitukset hoidetaan myöhemmin. Jääkiekko reissua yhteistyöllä 
Jääkiekkoreissuun Ähtärin ja Töysän nuorisovaltuustojen kanssa. Heljä Keski-Mattinen 
kysyy Töysän nuorisovaltuustolta ja Eeli Asiala kysyy Ähtärin nuorisovaltuustosta.

7. Kevään tapahtumien päivämäärät & ilmoitus srk:lle

Mitä järjestetään tulevana keväällä 12.12.2012. Tullaan järjestämään uudelleen kauneusilta 
tytöille. Päätettiin että ilta pidetään 10.2.2012 tai 17.2.2012 klo 17-20. Päätettiin myös että 

https://www.facebook.com/eeli.asiala


nuorisovaltuuston tytöt tulevat töihin. Jessica Hakala kysyy alan ihmisiä töihin iltana, 2 
parturia ja 2 kosmetologia. Maaliskuussa järjestetään 16.3.2012 klo 20-23 
kulttuurikeskuksessa disco ylä aste ikäisille. Toukokuussa järjestetään perinteiset 
Toukofestarit. Huhtikuussa nuorisovaltuusto järjestää pojille tarkoitetun sähly illan 
13.4.2012 tai 20.4.2012. Aleksi Aho kysyy mahdollisia vapaita paikkoja kyseisiltä päiviltä 
kunto-lutrasta, ylä asteen salista sekä aseman koulun salista, aseman koulun sali on 
viimeinen vaihtoehto mikäli muut salit ovat varattuja, tapahtuman alkamis- ja 
loppumiskohtaa ei päätetty kokouksessa.

8. Väli-Suomen piiri ry:n vuosikokous

Eeli Asiala kertoi mitä vuosikokouksessa tapahtui sekä että Eeli Asiala on Väli- 
Suomenpiirin ry:n hallituksen jäseneksi.

9. Tiedotusvastaava

Eveliina Laitaselle selvennetään tiedotusvastaavan tehtävistä, tiedotustoimikunta on mukana 
tiedotusvastaavan toiminnassa mukana. Eeli ja Eveliina vastaavat nuvan tulevia nettisivut, 
kunhan nettisivut saadaan uuteen uskoon. Tapahtuma kutsuja julkisessa mediassa mm: 
facebooksissa

10. Muut Asiat

Nuorisovaltuuston ”pikkujoulut” pidetään 13.1.2012 Kuortaneella. Lähtö on klo 17.00 
kulttuurikeskuksen pihasta, Juulia Katajamäki tiedustelee kyydityksen edestakaisin. 
Syömään mennään n. 17.30 ja keila-halli varataan 18.30-19.30 Puheenjohtaja tiedustelee 
hinnat, varaa ajat kuortaneelta ja ilmoittaa Jessica Hakalalle. Kuortaneelta siirrytään takaisin 
kultuurikeskukselle katsomaan yhdessä valittu elokuva. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
tehdään nuorisovaltuuston oman facebook-ryhmän kautta ja ilmouttautumisen viimeinen 
päivämäärä on 15.12.2011

Seuraava kokous on 23.1.2012

Ei muita esille tulevia asioita

Kokous päätetään ajassa: 18.50

Puheenjohtaja: Sanna Perämäki

_________________________

Sihteeri: Eeli Asiala

__________________________

Pöytäkirjantarkastaja: Juulia Katajamäki

_________________________

Pöytäkirjantarkastaja: Joanna Kulju

____________________________
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