
ALAVUDEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika 5.10.2012, kello 15.00

Paikka Kulttuurikeskus, Järviluomantie 3, 63300 Alavus

Paikalla: Eeli Asiala, Sanna Perämäki, Paavo Asunmaa, Aleksi Mäkelä, Sofia Heikkilä, 
Joanna Kulju, Juulia Katajamäki, Tessa Kellberg, Salla-Mari Hallinen

1. Kokouksen avaus 

- Avataan kokous ajassa: 15.05

2. Todetaan Laillisuus ja Päätösvaltaisuus

- Kokous on laillinen ja päätäntävaltainen sen sääntöjen mukaan.

- Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja puolet sen jäsenistä ollessa läsnä

- Päätetään kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi seuraavat henkilöt

- Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sofia Heikkilä ja Juulia Katajamäki

4. Nuorisovaltuuston vaalit

- Keskustellaan erilaisista vaalien järjestys vaihtoehdoista.

- Päätetään että yläkoululle ja lukiolaisille pidetään esittely tilaisuuksia kouluilla joissa on 
eriluokkia. Nuorisovaltuustoon haetaan kirjallisesti, jonka jälkeen hakijat kutsutaan 
ryhmätilaisuuteen jossa nuoret järjestävät tapahtumia ja muita aktiviteetteja. 
Nuorisovaltuusto päättää kokouksessa ketkä valitaan. Nuorisovaltuusto aloittaa omien 
vaalien järjestämisen heti kunnallisvaalien jälkeen. Kaikki pitävät yhdessä kouluilla 
pidettävät tilaisuudet. NUVA-video esitetään tilaisuuksissa. Hakemukset palautetaan 
Merville. Tehdään ilmoitukset paikallislehti Viiskuntaan, jotta vanhemmat tavoittaisivat 
myös nuorisovaltuuston vaalit.

5. Kunnallisvaalit

- Avataan keskustelua kunnallisvaaleista.

- Nuorisovaltuusto ei osallistu kaupungin kunnallisvaaleihin osaltaan mitenkään.

6. Syysloman ohjelma

- 15-16.10 Alavuden 4H järjestää yöleirin Vetämäjärven leirikeskuksessa. Torstaina 
järjestetään kaupunkisota kunto-lutralla. Paikalle 13.30, pallot koululta hoitaa Sofia 
Heikkilä. Sanna Perämäki tuo musiikin tapahtumaan. Paikalle tulee: Paavo Asunmaa(?), 
Tessa Kellberg(?), Sanna Perämäki(?), Salla-Mari Hallinen(?), Sofia Heikkilä (myöhässä), 
Eeli Asiala ja Aleksi Mäkelä. Kaupunkisota järjestetään 18.10

7. ABC:n pelisäännöt

- Mervi järjestää nuorisovaltuustolle tapaamisen Alavuden ABC liikennemyymälän uuden 
omistajan kanssa.

8. Joululoman bileet

- Kaupunki järjestää Töysän nuorisoseuralla järjestetään joululomalla bileet, päivämäärä 
tapahtumalla on 28.12.2012. Kohderyhmänä 13-18vuotiaat. Varmaa artisti kiinnitystä ei ole. 
Nuorisovaltuusto ehdottaa esiintyjäksi nuorten suosiossa Justimusfilmsiä, joka on tällä 
hetkellä nuorten kovassa suosiossa. Informaatiota tulee myöhemmin. Alustavia puheita keitä 
tulee töihin, töysän nuvaa yritetään saada toimintaan mukaan.



9. Messut

- 7.11.2012 järjestetään klo 10-18 Koulutusmessut, jonka paikkana toimii Kyntäjä tai 
valtuustosali. Paikalle saapuu alueella toimivia oppilaitaoksia, oppisopimustoimisto, TE-
toimisto, Alavuden yrittäjät. Nuvaa pyydetään tapahtumaan juontajaksi. Nuorisovaltuusto ei 
pysty osallistumaan tapahtumaan, oppivelvoitteiden vuoksi.

10. Nuorisotilat

- Uudet nuorisotilat on saatu. Nuorisovaltuusto saa mahdollisuuksien mukaan 200-
250neliötä. Alustavaa suunnittelua tilalle johon tulisi: pelit, keittiö, hiljaisen työntila, 
biljardipöytä, ilmakiekko, nuoret itse saavat maalata. Päätetään järjestetään työryhmä joka 
suunnittelee tarkemmin tilojen suunnittelusta ja muista yksityiskohdista. Tehdään Facebook-
ryhmään, erillinen keskustelu johon voi kommentoida minkälaisia ehdotuksia halutaan 
uusiin nuorisotiloihin. Nuorisovaltuuston omille facebook sivulle myös kyselyä. Eeli Asiala 
kokoaan tiedot yhteen. Ellu kyselee nuopparilla käyvillä mitä he haluavat uudelle 
nuorisotilalle.

11. Nuvan järjestämät tapahtumat

- Nuorisovaltuusto järjestämät disco illat tuottivat hedelmää. Nuorisovaltuusto järjestää vielä 
yhden discon alakoululaisille. Yritetään saada järjestettyä disco 30.11, mutta myös 
vaihtoehtoisesti 29.11.

- Nuorisovaltuusto järjestää kaksi leffa-ilta, yläkoululle ja lukiolaisille. Eeli kysyy lukiolta 
onko mahdollista järjestää lukiolla leffailtaa. Tarkemmat päivämäärät päätetään seuraavassa 
kokouksessa.

12. Nuorisovaltuustossa käyttäytyminen

- Keskustellaan miten toimitaan erilaisissa tapahtumissa, sekä erillisissä tilanteissa.

13. Muut asiat

- Kokouksiin ja tapahtumiin nuorisovaltuustolle pientä naposteltavaa.

14. Kokouksen päättäminen

- Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi: 9.11.2012 klo 16.00

- Päätetään kokous ajassa: 17.00


