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1
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Kokous avattiin klo. 16.00.
2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen.
3
ESITYSLISTA
Hyväksyttäneen jaettu lista työjärjestykseksi.
4
KOKOUSVÄLIN TAPAHTUMAT
26.9. Liikenneturvallisuuspäivä, johon Taija Utriainen osallistui ja kertoi nuvan näkemyksiä sekä
tulevaisuuden suunnitelmia liikenneturvallisuuteen liittyen.
5
NORDIC GAME PARTY
Viivi Tuovinen on yhteydessä Kalle Ylöseen nuvan sponsoroimasta kilpailupalkinnosta. Puolenkuun
Pelit -pelikaupasta kysytään tarvittava palkintopeli ja sen toimitus tapahtumapaikalle. Nuvan
sponsoroimasta kilpailusta tehdään mainos tapahtumaan. Nuvan jäsenet voivat auttaa
nuorisopalveluja tapahtuman järjestämisessä 22.11. klo 15.00 alkaen, jos pääsevät paikalle.
Päivätapahtuma alkaa lauantaina klo 12.00, jolloin halukkaat voivat myös mennä avustamaan.
Lisäksi 24.11. tapahtuman loppuessa klo 12.00 nuorisovaltuutetut voivat halutessaan auttaa
järjestelyjen purkamisessa.
Pirjo Hepo-Oja saapui ajassa 16.13

6
LAPSI- JA NUORISOPARLAMENTTI
Parlamentti järjestetään 20.11. Heinolan valtuustosalissa klo 9.00-11.00. Kaikkien paikalle
pääsevien jäsenten tulee olla mukana. Aino Lahti valmistelee PowerPoint-esityksen, jonka hän
esittää parlamentissa Viivi Tuovisen kanssa.
7
LIITTOKOKOUS
Nuvan liiton liittokokous pidetään Lahdessa 22.11.-24.11. Mahdollisille lähtijöille kustannetaan
Nuvan puolesta 40 € materiaalimaksut. Matkat ja liiton jäsenyysmaksu maksetaan itse.
8
NUVAHUPPARIT
Nuva päättää hankkia kolme varahupparia koissa S, M ja L. Tarkoituksena on se, että uudet jäsenet
pääsevät käyttämään huppareita tapahtumissa, vaikka heillä ei vielä ole omaa henkilökohtaista
kappaletta. Kolmen hupparin lisäksi myös Venla Endenille hankitaan omalla nimellä varustettu
nuvahuppari.
9
SEURAAVA KOKOUS JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Keskiviikkona 16.10. on hyvinvointilautakunnan kokous klo 18.00 Vierumäellä. Juulia Suntiola
menee kokoukseen edustamaan nuvaa. Henkilökohtaiset tietokoneet 6.-9. luokkalaisille ja uusi
opintoverkko ovat nuvan kannalta merkittävimpiä puheenaiheita. Näistä aiheista on tarkoitus
keskustella Whatsapp-ryhmässä ennen kokousta, jotta Juulia Suntiola voi koota nuvan jäsenten
mielipiteet esitettävään muotoon.
Tonnintempaus-kampanja on tarkoitus toteuttaa vielä vuoden 2019 aikana. Viivi Tuovinen tekee
lukiolaisille kyselyn, joka jaetaan Wilman kautta. Lyseonmäen koululla torstaina 31.10. pidettävällä
Pisteellä on tarkoitus koota oppilaiden toivomuksia aiempina vuosinakin käytettyyn
Tonnintempaus-laatikkoon. Saman päivän aamuna noin klo 9 nuvan jäsenistä mahdollisesti Venla
Enden kuuluttaa järjestettävästä Tonnintempaus-kyselystä. Myös kaikkien muiden paikalle
pääsevien jäsenten tulee olla koululla edustamassa nuorisovaltuustoa. Aino Lahti ottaa yhteyttä
ammattikoulun opiskelijakuntaan ja yrittää saada ammattikoulun opiskelijoiden mielipiteitä
kampanjasta.
Harrastustoiminnantukemiskampanjaa käsitellään keväällä.
Heinolan kaupunki on ajatellut järjestää tilaisuuden kouluterveyskyselyjen käsittelemiseksi, ja
nuvan edustus olisi tärkeää tilaisuudessa. Alustava järjestämispäivämäärä on 4.11. Tarkoituksena
on lisätä yhteistyötä kaupungin, päättäjien, tavallisten ihmisten ja nuorten välillä. Nuva on
kiinnostunut osallistumaan ja tuomaan nuorten näkökulman esille.
Pirjo Hepo-Oja poistui ajassa 17.12.

Alkuperäinen idea nuvan sisäisestä ryhmäytymispäivästä ei ole toteutettavissa. Uutena ajatuksena
ryhmäyttävä aktiviteetti voisi olla pakohuonepeli, jonka yhteydessä olisi ruokailu ja mahdollinen
koulutus. Ideaa mietitään lisää Whatsapp-ryhmässä.
Nuoriso-ohjaaja Taija Utriainen päättää työtehtävänsä Heinolan nuvan ohjaajana lokakuun
lopussa, ja uusi ohjaaja aloittaa seuraavasta kokouksesta lähtien.
Seuraava kokous pidetään torstaina 14.11. Spotissa klo 16.00.
10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätetty ajassa 17.21.
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