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Nuorten vaikuttajaryhmä

Aika

17.04.2018 klo 17.00 alkaen

Paikka:

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kutsuttu

Ilvonen Aino
Juvakka Eino
Lonka Taina
Kosunen Moona
Kukkura Sanna
Marjakangas Alfred
Roiha Emma
Tattari Kiia
Tauriainen Ossi
Valkeapää Mira
Vehkamaa Janika
Ohjaaja: Juvakka Sanna

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo
Kokous avattiin 17:02
2. Sihteerin valinta
Ehdotus: Edetään sihteerivalinnassa aakkosjärjestyksessä (nuoret).
Päätös: tämän kokouksen sihteeriksi valittiin
Sanna J. toimi sihteerinä
3. Kokouksen laillisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
Ehdotus: Kokouksen ajankohta on ilmoitettu edellisessä kokouksessa 6.2.2018 ja lisäksi esityslista
on laitettu osallistujille sähköpostilla 3.4.2018. Paikalla on vähintään viisi Nuorten vaikuttajaryhmän jäsentä. Kokous todetaan täten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous ei ole laillinen
Ehdotetaan, että toimintasääntöön muutetaan ”Paikalla on vähintään neljä Nuorten
vaikuttajaryhmän jäsentä ja Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa
lukuvuodessa, tai tarvittaessa useammin. Nuorten vaikuttajaryhmän varsinaisille jäsenille valitaan
varajäsenet, myös lautakuntapaikoille. Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet valitaan
valtuustokaudeksi ja mahdollisten poisjäävien tilalle valitaan uusi jäsen.” Sanna J. hoitaa asian
eteenpäin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2 kpl), jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Edetään pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestyksessä.
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Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa yhdessä
5. Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin
6. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen (kts. tässä kohtaa myös tsekkauslista)
7. Edustajan vaihdos: Kia Dillström on muuttanut pois paikkakunnalta, lukio on nimennyt uuden
edustajan.
Ehdotus: Kia Dillstömin tilalle tulee lukion edustajaksi ehdotuksen mukaisesti Aino Ilvonen.
Päätös: Hyväksytään
8. Edustajan nimeäminen kunnanvaltuustoon.
Ehdotus: Keskustellaan kokouksessa uuden edustajan nimeämisestä kunnanvaltuustoon.
Päätös: Valittiin Aino Ilvonen

9. Koulujen kuulumiset
a. Simpeleen koulu (ala- ja yläluokat)
Lukion näkökulma: lukioon saakka ei hirmuisesti kantaudu. Pyydetään yläkoulun edustajia
kirjaamaan oma näkemys, etenkin kiusaamis-asioiden suhteen, joka toimitetaan Sannalle
(lisätään näkemys nimettömänä)
b. Rautjärven aseman koulu
Hämähäkkikeinu laitettu pihalle talven jälkeen, ensi viikolla tehdään vuorot
c. Rautjärven lukio
Ei uutta, tässä kuussa ollut MOK (monialaiset aihekokonaisuudet) – päiviä.
Akustiikkalevyasia: Käytäviltä puuttuu vielä, Sanna K. ja Eino kysyy
elinympäristölautakunnassa asiasta. Lukiolaiset toivoisivat pitkinä päivinä pientä välipalaa,
joka auttaisi jaksamaan. Mira kysyy asiaa hyvinvointilautakunnassa 18.4. Vapputapahtuma suunnitteilla.
d. Sampo/ muut toisen asteen laitosten asiat
Kohu valmistuneiden ammattitaidosta; osa kohusta johtuu todistuksen merkintöjen
väärintulkinnasta.
10. Järjestöjen ja seurakunnan kuulumiset
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MLL:n tapahtuma 6.5.
11. Kunnanhallituksen edustajan terveiset
Varajäsenet käyttöön, ja kannustetaan nuoria mukaan lautakuntiin – tukea on tarjolla. Budjetit on
tehty ja tilinpäätös valmisteilla. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Koulukuraattori on kokoaikainen ja
kunta maksaa puolet kustannuksista. Nuorten ajorata-asia valmisteilla.
12. Lautakuntakuulumiset
Hyvinvointilautakunta:
Elinympäristölautakunta:
Ensi viikolla kokous
13. Varahenkilöiden asettaminen lautakuntiin. Tätä kohtaa ei saatu käsiteltyä viime kokouksessa,
joten se on uudelleen tässä.
a. elinympäristölautakuntaan, varsinainen jäsen Eino Juvakka; tekninen lautakunta. ( tiet,
kunnan omistamat kiinteistöt,rakentamisen valvonta, leikkikentät, liikuntapaikat, mm.
koulujen siivous, kiinteistöhuolto/ lumen auraus, hiekoitus, yms. …)
b. Hyvinvointilautakuntaan, varsinainen jäsen Mira Valkepää; sivistyslautakunta ( koulun
asiat esim. opettajien valinta ( sivistystoimenjohtja, ottamisoiskeus), oppilaiden lähikoulun
määrääminen ( sivistystoimen johtaja määrää, mutta lautakunnalla ns. ottamisoikeus),
opetusohjelmat, kirjasto, kulttuuri, päivähoito, kansalaisopisto, asukkaiden valintaa
vuokra-asuntoihin….
c. Kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen Kia Dillström: kunnan talousarvion hyväksyminen ,
oman päämääränsä mukaan, tilinpäätöksen ja hyväksyminen, rakentamisen hyväksyminen(
varaukset budjettiin esim. viime vuonna nurmikenttä, tälle vuodelle nuorille ajorata,
hyppytorni Tulilammelle, uudet jalkapallokentän aitiot, vesitornin korjaus,
asfatointimääräraha jne)
Jos varsinainen osallistuja ei pääse, ilmoittaa hän itse riittävän ajoissa varahenkilölle
estymisestään.
Esitetään varahenkilöiden nimeämistä syksystä 2018 alkaen
14. Toiminnat ja tempaukset
Eduskuntaretki syksyllä : Aino ja Sanna J. järjestelee.
Kesätempaus: kulttuuriviikolla yönuokkari. Työryhmä nuorista?
Järjetelyihin: Mira ja Eino
15. Muut asiat, ajankohtaiset asiat
.
16. Seuraavan kokouksen päivämäärä
Ehdotus: 5.6.2018 klo 17 kunnantalolla
Päätös: Hyväksyttiin
Kokouksessa päätetään, ketkä sitoutuvat jatkamaan Nuorten vaikuttajaryhmässä
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17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
Kokous päätettiin 18:03

Puheenjohtaja

Sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja
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