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PAIKKA  Nuorisotila, Turuntie 1 

LÄSNÄ  Oona Salminen, pj  

Nadine Mikkola 

Mirabelle Mikkola 

Juho Paju 

Julia Isotalo 

Juuso Perttunen 

Juho Toivonen 

Peppi Taurén 

 

Otto Torkki (talotoimikunta) 

Saku Hakanen (talotoimikunta) 

Anna Kivilä 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Julia Isotalo ja sihteeriksi Mirabelle Mikkola. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen ja paikallaolijat 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Sihteeri kirjasi ylös paikallaolijat. 

 

5. Sivistyslautakunnan asiat 

a. Seuraava sivistyslautakunnan kokous on 20.3., puheenjohtaja kävi läpi lautakunnan kokouksen 

esityslistan sekä liitteenä olevan sivistystoimen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 

Keskusteltiin ansioituneiden urheilijoiden apurahoista, hakemuksia olisi saanut olla 

enemmänkin sillä määrärahoja jäi käyttämättä. Nuokkarin kävijämäärät ovat viime vuodesta 

hieman laskeneet, mutta tapahtumiin on osallistuttu hyvin.  

b. Anna jää pois heinäkuun lopulla ja on lomalla lähes koko kesä-heinäkuun. Sijaista etsitään, 

lautakunnan kokouksessa toivottavasti selviää valitaanko Tiina sijaiseksi. Ryhmästä jää Oona ja 

Nadine pois kesän jälkeen ja todettiin, että kootaan ryhmä uudella kokoonpanolla kesän 

jälkeen. 

c. Nadine ei pääse tällä kertaa kokoukseen, eikä ryhmästä löytynyt ketään varalle. Todettiin että 

ryhmästä ei tällä kertaa löydy edustajaa lautakunnan kokoukseen, mutta Anna on paikalla. 

 

6. Menneet tapahtumat 

a. Nose 5 vuotta. Vieraita kävi päivän aikana 68, myös lehteen tehtiin juttu Nosen juhlavuodesta. 

Pohdittiin mitä muuta tehtäisiin juhlavuoden kunniaksi, heiteltiin ilmaan ehdotuksia, mutta ei 

päätetty vielä mitään. 
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b. Lanit hiihtolomalla. Lanit sujui pöytyäläisten kanssa yhteistyössä hyvin, osallistujia oli 30 + 5 

valvojaa. Saatiin hyvin kerrytettyä kv-hankkeen talkootyötunteja. 

 

 

7. Tulevat tapahtumat 

a. Kv-työn kehittämispäivä Aurassa 30.3. Kaikille jaettiin kirje kotiin tapahtumasta. Mirabelle voisi 

olla kiinnostunut jos löytää kaverin mukaan. 

b. Liedon nuvan tapaaminen 13.4. Kaikille jaettiin kirje kotiin tapahtumasta, lähtijöitä tällä 

hetkellä 5 ja muutama epävarma. 

c. Kv-seminaari 3.-5.5. Kaarinassa. Lisätietoa tulossa myöhemmin, Mirabelle olisi kiinnostunut. 

 

8. Muut asiat 

a. Ideoita nuokkarin kevään ohjelmaan, vierailijoita, teemailtoja? Heitettiin ilmoille Juuson talk 

show -ilta vierailevine tähtineen ja house bandeineen. Lisäksi mietittiin säästämiseen ja 

opiskelijan rahankäyttöön liittyvää iltaa. 

b. Okran nuorten osasto. Kunta on varannut 10 m x 10 m teltan, jossa suunnitelmissa 

istuskelualuetta ja valokuvanäyttelyä. Nuoret voivat tulla samalle osastolle, mutta ohjelma ei 

saa häiritä rentoutumisosastoa. Tilaa on vähemmän kuin viime vuonna, joten isot trampoliinit 

tms. eivät mahdu osastolle. Mietittiin ilmakiekkoa tai pöytäjalkkista tai muuta peliä. Haluttaisiin 

jotain mistä voi samalla kerätä hiukan rahaa toimintaan. 

c. Kokouspalkkiolomakkeet. Vielä puuttuu tilinumeroita jäseniltä. Palautus Annalle viimeistään 

keväällä. 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraava lautakunnan kokous sijoittuu toukokuun lopulle, ajoitetaan vaikuttajaryhmän kokous sen 

mukaan, ellei tule jotain muuta sitä ennen. Anna lähettää kutsun. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.27. 

 

 

Oripäässä 20.3.2019  
 
 
 
 
Anna Kivilä  
ma. vapaa-aikaohjaaja 


