Esityslista VII
Aika: 2.4.2018
Kokouspaikka: Leppävirran kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone
1§ Kokouksen avaus
Esitys: Avataan kokous ajassa 15:35
Päätös: Kokous avattiin ajassa 15.37.
2§ Todetaan kokouksen läsnäolijat
2.1 Valtuuston jäsenet
Esitys: Todetaan valtuuston läsnä olevat jäsenet
Päätös:
Hartikainen Jere
Kolari Ville
Kuitunen Kerttu
Nummela Kalle, puheenjohtaja
Nummela Kuisma
Pitkänen Luukas
Palkeinen Teemu
Pekkarinen Jenna-Jasmin
Räsänen Venla
Soininen Ilona, saapui ajassa 16.03
Suhonen Kaisa (vastuuhenkilö)
2.2 Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo oikeus sitä pyytäville henkilöille
Päätös: Ei läsnä muita.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Nuorisovaltuuston sääntöjen mukaan.
Päätös: Hyväksytty.
4§ Kokouksen järjestäytyminen
4.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtaja Kalle Nummela toimii puheenjohtajana
4.2 Valitaan kokoukselle sihteeri
Sihteeri Anni Miettinen Pitkänen ei ole läsnä, joten vastaava nuoriso-ohjaaja Kaisa Suhonen
toimii sihteerinä.
4.3 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
Valitaan Jenna-Jasmin Pekkarinen ja Venla Räsänen.

5§ Kokouksen työjärjestys
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja käsitellään muut mahdollisesti
esille tulevat asiat kohdassa xx, mmeta
Päätös: Hyväksytty
6§ Lautakunnat ja muiden toimiryhmien terveiset
6.1 Tekninen lautakunta
Ville Kolari kertoi lautakunnan kuulumiset, ja erityisesti mainitsi, että linja-autorakennus
avattu klo 7-15:00 asiakkaiden käyttöön, jos käyttökokemukset ovat hyviä ja järjestely
toimiva, niin jatketaan aukioloa myös syksyllä.
6.2 Koululautakunta
Koululautakunnan edustaja ei läsnä
6.3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Lautakunnan edustaja Kalle Nummela kertoi, että leikkauksia tulossa koko kunnan tasolla,
mutta ei tule vaikuttamaan nuorisovaltuustotoimintaan.
Vesileppikselle avautuu uudet kotisivut lähiaikoina.
Juniorikortti, jota myös nuorisovaltuusto on toivonut, on otettu käyttöön. Loppuvuodeksi
kortti maksaa 50€. Kuvassa oli myös päätetty uudelleen koota lasten ja nuorten monialaisen
ohjaus- ja palveluverkoston työryhmä. Kaisa Suhonen kertoi, että työryhmän painotus on
nuorissa ja nuorissa aikuisissa. Nuorisovaltuustolle tulee esityslistat ja pöytäkirjat tiedoksi.
Nuorisovaltuustolla on oikeus osallistua kokouksiin, mutta ei velvoitetta.
6.4 Lape – työryhmä
Ei kokouksia
6.5 Vammaisneuvosto
Seuraavassa kokouksessa käsitellään vammaisneuvoston kuulumiset.
7§ Valoa ja virtaa
Kaisa Suhonen kertoi Timo Paasosen ottaneen yhteyttä ja ehdottaneen yhteistyötä tapahtuman
osalta. Paasonen ehdotti, että nuorisovaltuusto hakisi Mansikka ry:n rahoitusta ja järjestäisi
jotain toimintaa tapahtumaan.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti ehdottaa Timo Paasoselle, että nuva hakisi rahoitusta
pomppulinnalle ja työntekijälle. Nuvan edustajat olisivat mahdollisesti paikalla kertomassa
toiminnasta.
8§ Hupparit
Päätös: Päätettiin, että huppareiden etuosaan tulee vain teksti ”Leppävirran
nuorisovaltuusto”, ei vuosilukua. Kaisa hoitaa huppareiden tilauksen
9§ Kansallinen veteraanipäivä
Ehdotus: Ann-Mari Karvinen tiedusteli voisiko nuorisovaltuustosta osallistua nuoria
tapahtumaan, esim. auttamalla kahvituksessa, seppeleen laskussa sekä pitämällä puheen.
Tapahtuma on 27.4.

Päätös: Luukas ja Venla osallistuvat kahvituksessa auttamiseen, Teemu menee pitämään
puheen. Kalle kyselee muilta ja tiedottaa asiasta Ann-Maria.
10§ Hanna-Kaisa Kankkunen opinnäytetyö
Esitys: Hanna-Kaisa Kankkusen opinnäytetyössä on osio, joka koskee Leppävirran nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia ja keinoja.
Päätös: Vastattiin kyselyyn.
11§ Helsinki reissu
Hankehakemus on lähtenyt. Sopivan linja-auton tarjous saatiin ja hinnaksi tuli 1590€.
12§ Muut asiat
Ei muita asioita
13§ Seuraava kokous
Ti 7.5 klo 15.30-17.00 Vesileppiksen majalla rentoutus illan jatkona. Kaisa varaa tilan ja tiedottaa.
14§ Kokouksen päätös
Kokous päätettiin ajassa 16.48

Kalle Nummela, puheenjohtaja

Kaisa Suhonen, sihteerin sij.

Jenna-Jasmin Pekkarinen

Venla Räsänen

