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Heinolan Nuorisovaltuusto

Aika 10.4.2017 klo 15.15
Paikka Lyseonmäen koulu, Heinola
Läsnä Varpu Lietzén
puheenjohtaja
Sera Gasiorska
kokouksen sihteeri
Karoliina Moilanen
Laura Karjalainen
Maija Lyijynen
Saila Nykänen
Sanna Laaksonen
Viivi Tuovinen
Jenna Halla

jäsen

nuoriso-ohjaaja

1
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Kokous avattiin klo 15.15
2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettanee.

ESITYSLISTA
Hyväksyttänee jaettu lista työjärjestykseksi.
4
LIIKUNTA JA KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS 12.4
Paikalle on menossa Sera ja Varpu.
5
PUOLUEITTEN OSALLISTUMINEN NUVAN KOKOUKSEEN
Vihreät ovat ottaneet yhteyttä ja kysyvät liittyä seuraavaan kokoukseen.
Olemme sitä mieltä, että myös muista puolueista voisi tulla vierailijoita.

6
AKTIIVIPÄIVÄT (JA PIIRIN TIMANTTINEN KUNTAVAALI TAPAHTUMA)
Maksut ja mitä opimme?
Keskustelemme asiasta seuraavassa kokouksessa.
Varpu ja Vilja laittavat laskun tapahtumasta sähköpostilla Jennalle.
7
HUIPPIS
Tapahtumaan kutsutaan jokaisesta Nuvasta yksi edustaja (yleisesti lähtijä on puheenjohtaja)
miettimään hallituksen onnistumisesta tehtävissään sekä suomen tulevaisuutta. Varpu
ehdotti itseään lähtijäksi. Kokouksessa päätettiin Varpu lähtijäksi.
8
TONNIN TEMPAUS
Aiemmin lähetimme tonnintempauksesta tulleita tietoja lyseonmäen koulun rehtorille
Janille. Jani puolsi sohvien hankintaa, kunhan niille keksitään hyvä paikka.
Välipalapalveluihin on tulossa muutoksia ensi syksynä viimeistään. Odotamme
keittiöpalvelujen päätöstä, jonka jälkeen mietimme asiaa lisää. Varpu laittaa lyseonmäen
oppilaskunnan puheenjohtajalle viestiä sohvien paikasta.
9
VAALIPANEELI
Aiomme päivittää sosiaaliseen mediaan tämänpäiväisestä kokouksesta, jossa ilmenee että
käsittelimme vaalipaneelia, joka oli ensimmäinen järjestämämme tapahtuma ja sen
onnistumista. Sanna ja Karoliina vastaavat päivityksestä puheenjohtajan valvonnassa.
Pohdimme seuraavaa mahdollista vaalipaneelia, joka voisi olla maakuntavaaleista.
10
NUVAPÄIVÄ 6.5
Jenna on ollut nuvapäivän suunnittelupalaverissa perjantaina. Osallistujat ovat Orimattila,
Myrskylä, Asikkala ja Heinola. Nuvapäivä pidetään Heinolassa klo 11-17. Heinolan nuva
paikalla jo kymmeneltä. Osallistujien ilmoittautumistiedot tarvitaan viimeistään 28.4 päivä.
Jenna pyytää tarjouspyyntöjä ruokapalvelu yrityksiltä. Kustannukset jaetaan neljän nuvan
kesken. Päivä aloitetaan nuvaesittelyllä, jonka jälkeen tulee ruokailu. Tämän jälkeen tulisi
rastitoimintaa. (neljä rastia, jokainen kestää 15min, nuvalaiset pistetään ryhmiin
kiertämään). Yhtä rastia vielä mietitään, ideoita otetaan vastaan. Rastien jälkeen kahvihetki,
jonka jälkeen pidetään luento aiheesta some. Tämän jälkeen on toivottua vapaata-aikaa.
11
YÖPLEISSI 6.5
Tapahtuman jälkeen Heinolan nuvalaiset jäävät yöksi pleissille, johon kuuluu kauppareissu.
Varpu ehdottaa, että vain pieni osa lähtisi kauppaan mukaan. Jokainen miettii tekemistä
ryhmäytymispäivään. Kaikille mukaan makuupussi, tyyny ja patja! Peseytymismahdollisuutta
ei paikanpäälle ole.

12
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Seuraava kokous pidetään 2.5 klo 16 Pleissillä.

13
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 16:03

Vakuudeksi:
Varpu Lietzén
puheenjohtaja

Taru Deppner
Varapuheenjohtaja

