
SOMERON NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
PÖYTÄKIRJA 
2018 
 

 
  
Aika: klo 15  25.9.2018 
Paikka: Kiiruun koulukeskus 
 
 
Äänivaltaiset: 
Anni Kesäniemi pj.  
Paavo Hintsa siht. 
Jemina Merjasalo  
Emma Elomaa poistui ajassa 15.41 
Antti Pettersson 
Lotta Sariola 
Sofia Kylämäki saapui ajassa 15.15 
Jani Norrby 
Viivi Joosela 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
Lea Ahonen 
 
ASIALISTA: 
1.              Kokouksen avaaminen 

Pohjaesitys: Avataan kokous. 
Päätös: Avasimme kokouksen 15.06 

 
2.              Kokouksen järjestäytyminen 

Pohjaesitys: Valitaan puheenjohtajaksi Anni Kesäniemi ja sihteeriksi Paavo Hintsa. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Antti Pettersson ja Jani Norrby. 
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. 
Päätös: Hyväksyttiin pohjaesitys. 
 

3.              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös:  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4.              Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 
 



 
 

 5. Skeittirampin ja tenniskentän rakennuttaminen yläkoulun parakkien paikoille 
Pohjaesitys: Kuunnellaan hankkeen vastuuhenkilöitä ja heidän tietoa nykyisestä 

tilanteesta  
Päätös:Teknisen lautakunnan puheenjohtajaa on lähestytty asian tiimoilta, mutta 

vastausta ei ole toistaiseksi tullut. Päätimme selvittää myös mitä muut päättävät elimet ovat 
kaupungilta asiasta päättäneet.Kuulimme myös että Nuorisotoimi on tehnyt aiheesta 
investointisuunnitelman.  
 
6. Nuorisotoimen kuulumisia 

Pohjaesitys: Kuunnellaan nuorisotoimen edustajilta tiedostusasioita 
Päätös: Nuorisovaltuuston oman sähköpostiosoitteen hankintaa selvitetään.  

 
   7.   Nuorisotoimen kesätapahtuma 

Pohjaesitys: Keskustellaan tapahtuman tilanteesta ja pohditaan siihen lisää sisältöä 
Päätös: Jaska Sévonilta on tiedusteltu onko Hämeenportti mukana järjestämässä 

tapahtumaa. Päätimme lisätä Jani Norrbyn tapahtumatyöryhmään. 
 
 8.    Ilmoitusasiat ja posti 

Pohjaesitys: Käydään läpi ja merkitään tiedoksi. Kuullaan kokoukseen puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella osallistuneita. 
Päätös: Ei aiheuttanut toimenpiteitä. 
 

9.   Talousasiat 
Pohjaesitys: Käydään läpi taloudellinen tilanne. Hyväksytään esitetyt kuitit. 
Päätös: Ei aiheuttanut toimenpiteitä. 

  
10.    Budjetti 

Pohjaesitys: Käymme läpi kuluvan vuoden budjetin. 
Päätös: Päätimme rahoittaa oppilaskunnan ja opiskelijakunnan hallituksille teemapäiviä. 
Lisäksi päätimme selvittää Nuva ry:n jäsenmaksut ja koulutusmahdollisuudet. 

  
11.   MMETA 

Pohjaesitys: Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi. 
Päätös: Ei aiheuttanut toimenpiteitä. 

  
12.  Seuraavan kokouksen ajankohta 

Pohjaesitys: Esitetään seuraavalle kokoukselle ajankohtaa, jolloin mahdollisimman moni 
nuorisovaltuustolaisista pääsisi paikalle. 
Päätös: Päätimme pitää seuraavan virallisen kokouksen 29.11 
 

13.    Kokouksen päättäminen 
Pohjaesitys: Päätetään kokous. 
Päätös: Päätimme kokouksen ajassa 16.12 
 



 
 
 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 Pöytäkirjan tarkastusaika- ja -paikka:  __________________________ 
 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Puheenjohtaja allekirj. Sihteeri allekirj. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajan allekirj. Pöytäkirjantarkastajan allekirj. 
 
 
 


