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1
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Kokous avattiin klo. 16.01.
2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen.
3
ESITYSLISTA
Hyväksyttäneen jaettu lista työjärjestykseksi.
4
KOKOUSVÄLIN TAPAHTUMAT
14.5. Heinolan kaupungin strategia työpaja.
16.5. Kehitysvammaisten disco, jota ennen työryhmä piti suunnitteluun liittyviä tapaamisia. Disco
onnistui hyvin ja sai hyvää palautetta.
19.5. Orimattilan huipputapaaminen, jossa tutustuttiin muihin nuviin sekä niiden toimintaan.
21.5. Maakuntauudistustapaaminen.
5
MAAKUNTAUUDISTUS
Aino Lahti ja Jenna Halla olivat 21.5. maakuntauudistukseen liittyvässä tapahtumassa, jossa käytiin
läpi soteuudistukseen liittyviä muutoksia. Tapahtumassa puhuttiin maakuntien yhdistämisen

vaikutuksista, kuten maakuntahallituksesta ja -valtuustosta, jotka vaikuttaisivat budjettiin ja
terveydenhuoltoon.
Myös jokaisesta nuvasta valitaan jäsen maakuntanuvaan. Maakunnan valmistavaan nuvaan, jonka
toiminta alkaa elokuussa, on valittava jäsen jo nyt jokaisesta nuvasta. Päätöstä jäsenestä ei vielä
tehty, ja sovimme jatkavamme keskustelua nuvachatissä ja tekevämme päätöksen ensi
keskiviikkoon mennessä. Maakuntatoimintaan liittyen nuvalta oli pyydetty mielipiteitä nuorten
näkökulmasta. Päätimme jättää keskustelun myöhemmäksi, sillä emme ehdi muilta menoiltamme
enää ennen lomaa järjestää aiheeseen liittyvää tapaamista.
6
YLEISKOKOUS
Pohdimme aikaa ja paikkaa syyskuussa pidettävälle yleiskokoukselle. Sovimme päättävämme
ajankohdan elokuussa koulujen alettua.
7
HUIPPUKOKOUS
Helsingissä järjestetään 15.6. tapahtuma, jossa pohditaan nuvan puheenjohtajien kesken nuvaan
liittyviä asioita. Päätimme, että alustavasti Varpu Lietzén lähtee tapahtumaan, mutta jos hän ei
pääse paikalle, Viivi Tuovinen lähtee. Nuva kustantaa matkakulut.
8
KESÄPÄIVÄT
Porissa pidetään 29.6.-1.7. piirin järjestämät kesäpäivät. Tapahtumassa eri piirien nuvat tapaavat,
ja myös muutamia koulutuksia järjestetään. Nuva kustantaa lähtijöiden matkakulut sekä
osallistumismaksun.
9
VENLAN JA SAMIN TERVEISET
Venla Väli-Torala sekä Sami Salminen olivat kokouksessa kertomassa historiastaan nuvassa,
nykyisistä asemistaan ja vaikuttamisesta. He esittelivät omien puolueidensa arvoja ja toimintaa. He
myös kertoivat kunnan lautakuntien, valtuustoryhmien sekä valtuuston toiminnasta, niissä
työskentelystä ja niiden eroista nuorisovaltuustoon. Lopuksi he avasivat erilaisia vaikuttamisen
keinoja, kuten monia aloitteita.
10
SEURAAVA KOKOUS JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Seuraava kokous pidetään 20.8.
11
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo. 16.58.
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