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Viima Pietiläinen
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Pinja Lundberg
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TyttiOllikainen

1 KOKOUKSEN AVAUS
Etsivä Nuorisotyöntekijä Heidi Nironen avasi kokouksen klo 18.03

2 KOKOUKSEN

LAI TLISUUS

JA PÄÄTöSVRITAISUUS

Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VATINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Luntta, sihteeriksi Heidi Nironen ja pöytäkirjantarkastajiksi Viima
Pietiläinen ja Jere Luntta. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 WöJÄRJESTYKSEN HWÄKSYMINEN
Esitysl ista hyvä ksyttii n koko

u

kse n työjä rjestykseks¡.

5 MUUT ASIAT
- Sami kertoi käyneensä Kokoomuksen kevätkokouksessa esittäytymässä. Sami ehdotti, voisiko hän käydä

sivistyslautakunnan kokouksessa esittäytymässä ja päinvastoin sieltä joku nuorisoneuvoston kokouksessa
Muiden mielestä tämä oli hyvä idea.

- Pohdittiin, että syksyllä koulun alettua Sami nuorisoneuvoston puheenjohtajana voisi käydä yhdessä
Heidin kanssa kertomassa seiskaluokkalaisille nuorisoneuvostosta ja yrittää saada heitä mukaan
nuorisoneuvoston toim ¡ntaa n.

- Pohdittiin kuinka nuoria saata¡s¡in enemmän nuorisoneuvoston kokouksiin mukaan. Ehdotettiin, että
seuraavaan kokoukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuutta elokuvanäytökseen valtuustosalissa.
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään valtuustosalissa ja nuokku pidetään silloin kiinni. Kokouksen
aloitusajankohta 1-8.30 ja leffa heti kokouksen jälkeen. Elokuvaehdotukset facebookiin nuokun sivulle ja
nuokulle boksi, johon voi jättää lapulla toiveen. Omat eväät leffaan. Tarjoiluna kokouksessa mehu, kahvija
pulla.
- Jeren aloitteesta pohdittiin hyppytornin

tai hyppylaudan saamista

Roosin rantaan. Muilta nuorilta tuli

kannatus aloitteelle. Nuoret muistelivat Roosin rantaa vastapäätä olevassa saaressa joskus olleen

hyppytornin. Tällainen puuttuu Hirvensalmelta. Kertoivat nuorten hyppivän Roosin rannan laiturilta tehden
voltteja ym. temppuja. Tarvetta hyppylaudalle olisi. Heidi selvittää.

- Pohdittiin tapahtumaa nuorille kesällä ja mietinnän alle jäi perinteinen katusählyturnaus elo-syyskuussa.
- Mietittiin, voisiko kunnalla olla vuokrattavana kalastuslupia ja kenties verkkoja paikkakuntalaisille ja myös
mökkiläisille. Toki pelkästään luvat ja verkot eivät riitä, vaan tarvittaisiin lisäksi myös vene. Heidi selvittää.

- Nuokun kesäaukioloajat, kesäkuussa 2krt/viikko auki, juhannuksesta koulun alkuun saakka kiinni. Syksyllä
aukeaa to 11.8.20L6.

6 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu. sovitaan elokuun alussa

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄM INEN
Kokous päätettiin klo 19.20.
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