
Alavuden nuorisovaltuuston kokous
Kulttis 14.12.2012  klo. 16.00

Paikalla olijat: Sanna Perämäki, Aleksi Mäkelä, Paavo Asunmaa, Salla-Mari Hallinen, Reetta 
Pienimäki (saapui klo 16.35), Joanna Kulju ( saapui klo 17.00), Juulia Katajamäki (saapui klo 
17.00)

1.Kokouksen avaus
- Kokous avataan klo 16.15

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous on laillisesti koolle kutsuttu, mutta päätösvaltaisia emme ole, koska 

paikalla on alle puolet nuorisovaltuustolaisista. Kesken kokouksen saapui lisää 
ihmisiä, joten olemme päätösvaltaisia. 

1.Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aleksi Mäkelä ja Salla-Mari Hallinen.

1.Pikkujouluilta 14.12.2012
- Kokouksen jälkeen alkaa nuorisovaltuuston järjestämä pikkujoulu. Iltaa ei olla 

vielä järjestetty mitenkään. Tarjoiltavat on vielä haettava kaupasta ( Salla-Mari 
ja Reetta hoitaa), Salista tuolit yms pois ( Aleksi ja Sanna hoitaa ), Lautapelien 
esille laitto ( Sanna ja Aleksi hoitaa) ja Lipunmyynnin valmiiksi laitto ( Sanna 
hoitaa.) Illaksi paikalle on tulossa ainakin Reetta Pienimäki, Sofia Heikkilä, 
Tessa Kellberg ja Teemu Sytelä. Skaboiksi valittiin näkkäriviesti, Hampulainen 
ja Bändivisa. Skabat vetää Teemu Sytelä ja Tessa Kellberg. Skabojen palkinnot 
ovat lippuja 28.12.2012 järjestettävään Disco Ensemnle-iltaan. Sanna aloittaa 
ovivuorot. 

1.Disco Ensemble 28.12.2012
- Nuorisovaltuusto on töissä kyseisessä tapahtumassa lipunmyynnissä sekä 

narikassa. Tarkoituksena oli tehdä vuorolistat, mutta vähäisen 
osallistujamäärän takia se on mahdotonta. Jouduimme siirtäämään kyseisen 
homman facebook ryhmään, jossa jokainen työpari valitsee itselleen vuorot 
sekä narikasta että lipunmyynnistä. Sanna hoitaa listat valmiiksi. Tehtäviimme 
kuuluu myös loppusiivous keikkojen jälkeen. 

1.Nuorisovaltuuston vaalit
- Aloitimme keskustelemalla ehdokkaiden hakemuksista. Töysästä tuli 4 

hakemusta ja Alavudelta n.15. Päätimme että valitsemme uudet 
nuorisvaltuustolaiset ryhmätehtävien perusteella. Jokainen hakija kutsutaan 
paikalle ja heille keksitään ryhmätehtävä jota nykyiset nuorisovaltuustolaiset 
seuraavat vierestä. Heti ryhmätehtävän jälkeen pidetään nuorisovaltuuston 
kokous, jossa päätetään uudet nuorisovaltuustolaiset ja varajäsenet. 
Ehdokkaille nimilaput rintaan tehtävän ajaksi. Ehdokkaat jaetaan kahteen 
ryhmään ja tehtävänä on suunnitella tapahtuma, joka kiinnostaa nuoria sekä 
leiri, jolle nuoret haluavat osallistua. 

1.Muut asiat
- Seuraava kokous  & Ryhmätehtävä on 18.1.2013 kello 16.00 eteenpäin. 



- Ehdotus: Sanna tulee harjoitteluun nuorisotoimelle 14.3.2013 ja voisi pitää 
uudelle nuorisovaltuustolle ryhmäytymisleirin Vetämäjärven leirikeskuksessa. 
Ajankohta päätetään myöhemmin. Leirillä olisi tarkoitus tutustua ja pitää 
hauskaa, mutta myös kertoa esim. kokouskäytännöistä yms käytänteistä. 

- Mervi näytti uusien nuorisotilojen jälleen kerran uudistuneen 
pohjapiirrustuksen. 

- Kokous päätetään kello 17.15

___________________________________      _______________________________________
Sanna Perämäki, Puheenjohtaja Paavo Asunmaa, Sihteeri

___________________________________      _______________________________________
Salla-Mari Hallinen, pöytäkirjantarkastaja Aleksi Mäkelä, pöytäkirjantarkastaja


