PÖYTÄKIRJA 1/2017
Leppävirran nuorisovaltuuston kokous
Aika: 1.6.2017 klo 14.00 - 15.26
Paikka: Leppävirran kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone
Läsnä:
Etula Venla, Leppävirran lukio
Kansanen Vieno, Leppävirran yläkoulu
Kosunen Henriina, Leppävirran lukio
Nissinen Aura, Leppävirran lukio (saapui klo 15.00)
Nissinen Helmiina, Leppävirran yläkoulu
Nummela Kalle, Leppävirran lukio
Miettinen-Pitkänen Anni, Leppävirran lukio
Palkeinen Teemu, Leppävirran lukio
Rissanen Ville, Leppävirran yläkoulu
Rytkönen Sara, Leppävirran lukio
Saastamoinen Martta, Leppävirran yläkoulu
Soininen Ilona, Leppävirran yläkoulu
Soininen Severi, Leppävirran lukio
Suomalainen Celina, Leppävirran yläkoulu
Ursin Veera, Leppävirran lukio
Sikanen Lea, Leppävirran nuorisopalvelut/vastaava
nuoriso-ohjaaja, kokouksen koollekutsuja
Karvinen Ann-Mari, Leppävirran kulttuuri-ja
vapaa-aikalautakunta/sivistysjohtaja
Poissa:
Kosunen Henriina
Rytkönen Sara

1 § Kokouksen avaus
Koollekutsujana toiminut vastaava nuoriso-ohjaaja Lea Sikanen avasi kokouksen ja esitteli Leppävirran
kunnanhallituksen 24.4.2017 § 76 päätöksen nuorisovaltuuston perustamisesta Leppävirralle.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Lea Sikanen nuorisovaltuuston puheenjohtajan valintaan saakka
ja ensimmäisen kokouksen sihteerinä.
2 § Todetaan kokouksen läsnäolijat
Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat.
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Nummela ja Veera Ursin. Toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
5 § Valitaan nuorisovaltuuston toimihenkilöt
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin
ja tiedottajan.
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan valitseminen:
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalle Nummela, joka jatkoi kokouksen
puheenjohtajana heti valinnan jälkeen.
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen:
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Severi Soinista ja Veera Ursinia ja molempia
kannatettiin. Päätettiin suorittaa kädennostoäänestys, jossa Severi Soininen sai kaksi (2) ääntä ja Veera
Ursin kahdeksan (8) ääntä, kaksi (2) jäsentä äänesti tyhjää ja yksi (1) jäsen saapui äänestyksen jälkeen.
Päätös: Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin äänten perusteella Veera Ursin.
Nuorisovaltuuston sihteerin valitseminen:
Päätös: Nuorisovaltuuston sihteeriksi valittiin yksimielisesti Anni Miettinen-Pitkänen.
Nuorisovaltuuston tiedottajan valitseminen:
Nuorisovaltuuston tiedottajaksi valittiin yksimielisesti Ville Rissanen.
6 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja toimialan esittely, sivistysjohtaja Ann-Mari Karvinen esittelee.
- nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan ja varaedustajan Leppävirran Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakuntaan.
Sivistysjohtaja Ann-Mari Karvinen esitteli nuorisovaltuustolle Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
palvelutuotantoa ja resursseja Power Point - esityksenä.
Päätös:
Nuorisovaltuuston edustajan valitseminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan:
Nuorisovaltuuston edustajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ehdotettiin Teemu Palkeista ja Ilona
Soinista ja molempia kannatettiin. Päätettiin suorittaa kädennostoäänestys, jossa Teemu Palkeinen sai
yhdeksän (9) ääntä ja Ilona Soininen( 3) ääntä. Yksi äänesti tyhjää.
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajaksi Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan valittiin äänten
perusteella Teemu Palkeinen.
Nuorisovaltuuston varaedustajan valitseminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan:
Päätös: Nuorisovaltuuston varaedustajaksi Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan valittiin
yksimielisesti Severi Soininen.
7 § Alustavan toimintasuunnitelman valmistelu (täydennetään tarvittaessa seuraavassa kokouksessa)
Päätös: Toimintasuunnitelmaan kirjattiin alustavasti seuraavat asiat, joiden hiomista jatketaan seuraavassa
kokouksessa.

-

syksyllä 2017 suoritetaan lukiossa ja yläkoulussa kysely, mitä nuoret haluaisivat
nuorisokahvila, jossa nuoret voisivat viettää aikaa
konsertti yli 14-vuotiaille
tubettajia Leppävirralle vierailemaan
nuorten kirppispäivä, jossa nuorisovaltuustolla oma kahvila
pop-up kahvila ja myyjäiset
urheilutapahtuma/turnaus, jolla lisätään lukion ja yläkoulun välistä toimintaa
polkupyörätapahtuma ”Leppävirta lenkki”, jolla kerätään varoja jollekin nimetylle
hyväntekeväisyyskohteelle

8 § Muut esille tulevat asiat
Päätös:
- Perustetaan WhatsApp-ryhmä nopeuttamaan ja helpottamaan tiedonvälitystä
- Selvitetään, voiko nuorisovaltuusto myöntää stipendejä
9 § Seuraava kokous
Päätös: Seuraava kokous pidetään viikolla 33 tai 34
10 § Kokouksen päättäminen
Päätös: Kokous katsottiin päättyneeksi klo 15.30

Leppävirta 2.6.2017

Kalle Nummela, puheenjohtaja § 5-10

Lea Sikanen, sihteeri
Puheenjohtaja § 1-5

Pöytäkirja tarkastettu 2.6.2017

Kalle Nummela

Veera Ursin

