
Alavuden nuorisovaltuuston kokous Kulttuurikeskus

14.9.2012

Paikalla: Eeli Asiala, Eveliina Laitanen, Teemu Sytelä, Salla-Mari Hallinen, Paavo 
Asunmaa, Aleksi Mäkelä, Joanna Kulju, Sofia Heikkilä, Sanna Perämäki

1. Kokouksen avaus

- Avataan kokous klo 15.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus

- Kokous on laillinen ja päätäntävaltainen

3. Pöytäkirjan tarkastajat

- Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aleksi Mäkelä ja Eveliina Laitanen.

4. Ilmoitusasiat

- Päätetään seuraava kokouksen ajankohdaksi 5.10.2012 kello: 15.00

- Hallituksen kokous pidetään facebookissa torstaina 4.10.2012 kello 21.00

- Sofia Heikkilä informoi eteenpäin uusien kokouksien ajankohdat.

5. Uudet nuorisotilat

- Nuorisovaltuusto vieraili kauppakeskus Kyntäjässä kokouksen alussa. Keskustellaan 
uusista tiloista. Nuorisovaltuusto on tyytyväinen tiloihin ja on kiinnostunut uusista tiloista. 
Tiloissa on vain nuorten vapaa-aika tila, disco tilat järjestetään kulttuurikeskuksella. 
Nuorisovaltuusto haluaa vastata itse sisustuksesta, huonekaluista ja tarvittavista tarvikkeista. 
Puhetta on myös seinästä johon nuoret saavat ns rääpiä itse tekstiä etteivät wc tilat ole 
törkyisiä. Äänet eivät saisi kuulua seinien läpi. Nuvan jäsenet voivat omaan ryhmään heittää 
ehdotuksia ja pistetään facebook-sivuille kyselyä uusista nuoriotiloista.

- Sanna Perämäki poistuu kokouksesta klo. 16.00

- Varapuheenjohtaja Paavo Asunmaa vetää kokouksen loppuun.

6. Aktiivipäivät HC

- Nuva Ry on valinnut aktiivipäivät HC:lle Alavuden nuorisovaltuustosta Eeli Asialan, Sofia 
Heikkilän ja Tessa Kellbergin. Eeli Asiala toimii vastaavana henkilönä. HC:t järjestetään 
Hyvinkäällä 21.9-23.9.2012. Junalla matkustetaan Hyvinkäälle. Eeli Asiala hoitaa 
junalippuja yhdessä nuorisotyöntekijä Ellun kanssa. Tarkemmat ilmoitukset tulevat facebook 
ryhmään.

7. Disco-illat

- Alakoulun disco järjestetään 20.9.2012 klo 18-21 Kulttuurikeskuksella. Ilmoitukset 
tehdään heti kokouksen jälkeen tekemään ilmoituksia. Ilmoitukset kouluille vie 
nuorisotyöntekijä Ellu. Kioski järjestetään. Järjestetään huudot ja mahdollisesti muuta 
ohjelmaa esim: tanssikilpailu, limbo, kilpailuista annetaan palkinnoiksi nuorisotyön 
hyödyllisiä tavaroita. Huudoista peritään 10snt maksu. Lippujen hinta on 2€. Kirjastolle 
ilmoitetaan että musiikki voi kuulua kirjaston tiloihin tunnin ajan.

- Yläkoulun disco järjestetään 28.9.2012 klo: 20-23 Kulttuurikeskuksella. Järjestetään 
kioski. Myös kolmetoista vuotta täyttäneet alakoulu ikäiset saavat osallistua. Järjestetään 
tanssikilpailu ja muita skaboja.

- Sofia Heikkilä ja Eeli Asiala vastaavat musiikista.

- Viime pöytäkirjassa lukee ketkä tulevat kokoukseen, Eeli Asiala ilmoittaa asiasta vielä 



facebook-ryhmässä.

8. ALF - kuulumiset

- Keskustellaan menneestä Alavus Live Festival – tapahtumasta.

- Mikäli nuorisovaltuusto osallistuu ALF tapahtuma järjestetään, nuorisovaltuusto haluaa 
kirjallisen sopimuksen työehdoista.

- Teemu Sytelä kirjoittaa rakentavan palautteen joka lähetetään eteenpäin.

9. META

- Ei muille esille tulevia asioita.

Päätetään kokous ajassa: 16.45

______________________ ______________________

Puheenjohtaja, Paavo Asunmaa Sihteeri, Eeli Asiala

______________________ ______________________

Pöytäkirjantarkastaja, Aleksi Mäkelä Pöytäkirjantarkastaja, Eveliina Laitanen


