
ESITYSLISTA

ALAVUDEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika & Paikka 16.11.2012, kello 17.00, kulttuurikeskus

Läsnäolijat Paavo Asunmaa, Sanna Perämäki, Sofia Heikkilä, Juulia Katajamäki, Aleksi Mäkelä, 
Salla-Mari Hallinen, Sanna Ala-Kanto, Reetta Pienimäki

1.   Kokouksen avaus

- Kokous avattiin kello 17.15

2.   Todetaan Laillisuus ja Päätösvaltaisuus

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, koska kokous on kutsuttu koolle viikkoa ennen ja 
meitä on yli puolet paikalla.

3.   Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Heikkilä ja Juulia Katajamäki. Samalla suoritettiin 

nimikierros..
4.   Talousarvio

- Kohta siirretään kokouksen loppuun. Kohtaan palattiin kohdan 11 jälkeen. Mervi kertoo 
talousarviosta ja sen sisällöstä ja ehdottaa, että nuorisovaltuusto tekisi oman 
talousarvionsa. Asiaa käsitellään yhdessä. Mäkelä lupasi tehdä talousarvion. 

5.   Disco (ala-aste) 29.11 tai 30.11

- Disco pidetään 29.11.2012 kello 18-21.00. Töihin lupautuivat Juulia Katajamäki, Salla-Mari 
Hallinen, Sanna Perämäki (?), Paavo Asunmaa, Eeli Asiala (?), Aleksi Mäkelä, Reetta 
Pienimäki,  Sanna Ala-Kanto. Muut nuvalaiset ovat myös tervetulleita. Aleksi Mäkelä hoitaa 
tarjottavat kioskiin. Paikalla täytyy olla klo 17.15. Ohjelmaksi valittiin limbo, huudot, 
tuolileikki ja tanssikilpailu. Huutojen hinnaksi valittiin 0,10€. Ohjelman pitäjä valitaan discoa 
ennen. Palkinnoiksi Quume-tavaraa. DJ:nä toimii Sanna Perämäki ja Eeli Asiala. 

6.   Alavus-Töysä yhdistymistilaisuus

- Alavuden ja Töysän yhdistymistilaisuus järjestetään 28.12.2012 kello 20.00-00.30. Esiintyjiä 
on kolme ja pääesiintyjänä on Disco Ensamble. Liput ovat 10 euroa ennakkoon ja 12 euroa 
ovelta.Tapahtuma on ikärajaton ja päihteetön. Narikka on ilmainen. Nuorisovaltuustoa 
kaavaillaan töihin narikkaan ja lipunmyyntiin. Alustavasti paikalle lupautuivat  Sanna 
Perämäki, Paavo Asunmaa, Aleksi Mäkelä, Sofia Heikkilä, Salla-Mari Hallinen, Reetta 



Pienimäki, Sanna Ala-Kanto, Juulia Katajamäki, Heljä Keski-Mattinen (?), Eeli Asiala (?). 
Paikalla täytyy alustavasti olla kello 19.00. Asiasta puhutaan myös seuraavassa kokouksessa. 

7.   Vaalit ja esittelytilaisuudet

- Vaalit ovat Alavuden ja Töysän yhdistymisen jälkeen, eli Nuorisovaltuustotkin yhdistyvät. 
Alavuden yläasteen rehtorilta ei ole kysytty saako esittelytilaisuuksia pitää eikä lukion 
puolestakaan osaa vielä sanoa. Reetta Pienimäki ja Sanna Ala-Kanto lupautuivat kysyä 
Töysän yläasteen joltakin opettajalta, voisikohan hän esitellä nuorisovaltuuston vaalit ja 
jakaa hakupapereita. Sanna ja Reetta tekevät opettajalle valmiit esittelypohjat. Juulia ja 
Sofia lupaavat kysyä yläasteen rehtorilta heti ensi viikon alussa esittelytilaisuuden 
päivämäärää ja Paavo lupaa hoitaa saman asian lukion puolella. Vaaleista puhutaan 
seuraavassa kokouksessa lisää, kun esittelytilaisuudet on pidetty ja tiedetään vähän 
enemmän hakijoista. Paavo Asunmaa ehdottaa ryhmän kasaamista, jossa valmisteltaisiin 
esittelytilaisuutta yhdessä ja koottaisin powerpoint-esitys. Aleksi Mäkelä hoitaa asiaa. 
Alavuden nuvan facebook-ryhmään laitetaan kyselyä jonne jokaisen nuvalaisen on 
kommentoitava ehdotuksia! Tilaiuudessa näytetään myös Alavuden nuorisovaltuuston 
tekemä video. Hakemusten viimeiseksi jättöpäiväksi päätettiin alustavasti 14.12.2012. 

8.   Elokuva-illat lukiolle ja yläasteelle

- Päätettiin, että elokuva-illat siirretään ensi keväälle, koska loppusyksynä on paljon muuta 
ohjelmaa. 

9.   Nuvan pikkujoulut!

- Nuorisovaltuuston järjestämät pikkujoulut pidetään 14.12.2012 JOS Pappila suostuu 
pitämään nuorisovaltuuston kanssa yhteisen pikkujoulun. Jos Pappila ei suostu, mietitään 
uusi päivämäärä. Ohjelmaksi on kaavailtu Justice For None -bändiä sekä singstaria, 
syömistä, juomista, lautapelejä ja konsolipelejä ym yhteistä tekemistä. Sanna Perämäki 
kysyy luokkakaveriltaan toista bändiä samaan tilaisuuteen. Pikkujouluissa koko 
kulttuurikeskus on käytössä. Aleksi Mäkelä hoitaa asiaa.

- Nuorisovaltuuston OMAT pikkujoulut pidetään tammikuussa ja sitä käsitellään enemmän 
seuraavassa kokouksessa. 

10. ABC kohtaa nuoret

- Mervi kertoi, että pelisäännöt ABC:lle on päivitetty ja ne on lähetetty eteenpäin ja niitä 
annetaan myös nuorille. Kyseisiin sääntöihin ovat vaikuttaneet myös Alavuden nuoret. 
Tämä mm siksi että Alavudella on ilmennyt suurta häiriökäyttäytymistä ABC:lla. Sanna 
Perämäki kertoo, kuinka Alavuden ABC:tä käytetään varoittavana esimerkkinä hänen 
koulussaan Keski-Suomessa. 

11. Nuorisotilat



- Päivitetään uusien nuorisotilojen tilanne. Informaation kulun kanssa on pieniä ongelmia 
joten aikataulusta ei tiedetä. Rahoituksen kanssa on tullut myös pientä takapakkia, koska 
OKM ei enää myönnä kalustukseen rahoitusta. Uusia ideoita nuorisotiloille ei ollut 
kenelläkään. 

12. META & seuraava kokous

- Teemu Sytelä lupasi kirjoittaa Niki Olkkoselle tehtävän palautteen mahdollisimman pian. 

- Sofia Heikkilä kertoo, että seminaarissa Ähtärin puheenjohtaja oli ottanut Sofian kanssa 
puheeksi mahdollisen yhteistyön jossain vaiheessa. Sofia lupaa kysyä kyseiseltä henkilöltä 
ehdotuksia tapahtumista, johon Alavuden nuorisovaltuusto osallistuisi.

- Seuraava kokous päätettiin pitää 14.12.2012 kello 17 eli ennen nuorisovaltuuston 
järjestämää pikkujoulua. 

13. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätetään kello 19.00

Alavus, 16.11.2012

______________________________                 _____________________________

Varapuheenjohtaja Paavo Asunmaa                   Varasihteeri Sanna Perämäki

______________________________                 _____________________________

Pöytäkirjantarkastaja Juulia Katajamäki            Pöytäkirjantarkastaja Sofia Heikkilä


