Pomarkun nuorisovaltuuston kokous
torstai 27.2.2020
kunnantalon kokoustila
Kutsutut valtuuston jäsenet
Aino Grönman (pj.)
Juulia Jokinen (sihteeri)
Niklas Valli
Aune Grönman
Miia Niskanen (vara)
Laura Surakka
Aaron Lehtimäki
Viljami Erola
Juuso Mäkelä
Teemu Korvenranta
Veikka Granat
Matias Seilonen (vara)
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Reijo Peltomaa (työntekijä)
Mika Grönman (Työpaja)
Anu Lindfors (Ohjaamo)
Marko Lundenius (Ohjaamo)
Pinja Sihvo (Ohjaamo)
Sari Surakka (Työpaja)

1.) Kokouksen avaus
Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:11.
2.) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Puheenjohtaja hyväksyi työjärjestyksen mukaisen etenemisen.
3.) Läsnäolijoiden toteaminen
Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat kutsutuista.
Päätös: Läsnäolijat merkitty listaan.Veikka Granat saapunut 17:21 - kokous
päätösvaltainen.
4.) Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittu Aaron Lehtimäki ja Aune Grönman.
5.) Ohjaamo ja työpaja Pomarkussa
Ehdotus: Ohjaamon ja työpajan edustajat esittelevät toimintaansa
nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto, työpaja ja Ohjaamo keskustelevat toiminnan
kehittämisestä.
Päätös: Ohjaamo tulee koululle kampanjoimaan toimintaansa mahdollisesti Etsivien
kanssa. Nuorisovaltuusto harkitsee Ohjaamon osallistumista Jokirannan
Silta-juhlaan.
Työpaja kyseli neuvoja tuleviin projekteihin. Mm. pukukoppien maalauksesta ja
nuorisotilojen käytöstä keskusteltiin.
6.) Kevätkauden tapahtumia

6.1 Bändi-ilta
Nuorisovaltuusto keskusteli viime kauden päätös kokouksessa kevään bändi-illasta.
Päätettiin pitää bändi-ilta toukokuulla, ja kerätä pikkuhiljaa tapahtumaa kasaan.
Ehdotus: Pohditaan bändi-illan siirtämistä kesäkuulle Silta -juhlan yhteyteen.
Päätös: Bändi-ilta pidetään vasta syksyllä, kevään bändi-ilta yhdistetään siltajuhlaan.
6.2 Silta -juhla
Kunnan nimittämä työryhmä on esittänyt nuorisovaltuustoa nuortenohjelman
järjestäjäksi. Jaakko Aromaa työryhmästä on ollut yhteydessä nuorisovaltuuston
puheenjohtajaan.
Ehdotus: Ideoidaan tulevaa Silta -juhlaa. Päätetään, halutaanko olla mukana
järjestämässä nuorten ohjelmaa.
Päätös: Nuorisovaltuusto järjestää Jokirannan bileet ja beach volley -turnauksen.
Selvitetään mahdollisen hiekkapohjan tekemistä Jokirannan lentopallokentälle ennen
Beach Volley -turnausta. Turnaukseen otetaan mukaan maksimissaan 8 joukkuetta.
Beach Volleyn säännöt: 5 pelaaja kentällä kerralla ei maksimipelaajamäärää,
ei osallistumismaksua, ei ikärajoja, palkontona pokaali.
Ending Fortune päättää rantajuhlan keikalla noin 45min setillä. Ohjaamoa pyydetään
pitämään rannalla pistettä. Rannalla tarjottavaa myynnissä (esim. makkaraa),
juotavaa oltava tarpeeksi (vesipullot).
Jani Valli DJ ja pelijuontaja tapahtumassa Beach Volleyn aikana.

7.) Somesisällöt
Puheenjohtaja ehdottaa Instagramissa järjestettävää arvontaa, jolla saadaan
valtuuston tilille lisää seuraajia ja näkyvyyttä.
Ehdotus: Päätetään arvonnan järjestämisestä. Pohditaan myös somen nykytilaa
muuten.
Päätös: Nuorisovaltuusto selvittää arvonnan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi
Vatajankosken sähkön kanssa. Mahdollinen arvontatuote olisi Air Podsit (kuulokkeet)
tai vaihtoehtoisesti JBL minikaiutin. Arvonta toteutetaan mahdollisimman pian.
8.) Nuokka -kysely
Viime kokouksessa opastettiin verkossa tehtävään kyselyyn. Verkkokyselyn sijaan
kysely toivottiinkin täytettävän paperisesti.
Ehdotus: Täytetään yhdessä kysely.
Päätös: Kysely toteutettiin kokouksessa onnistuneesti.
9.) Ilmaisen ehkäisyn kampanja
Nuorisovaltuusto havaitsi syyskaudella, että ilmaisesta ehkäisystä ei tiedoteta kunnan
nuorille tarpeeksi. Nuorisovaltuuston Instagramissa julkaistiin helmikuussa päivitys,
jossa informoitiin nuoria Posan alueen ilmaisesta ehkäisystä. Joulukuun kokouksessa

puhuttiin myös mahdollisesta koulussa tapahtuvasta informoinnin lisäämisestä
esimerkiksi koulun seinillä mainoksilla tms.
Ehdotus: Pohditaan, tehostetaanko mainontaa esimerkiksi kouluun vietävillä
mainoksilla.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti informoida myös koulun seinillä ilmaisesta
ehkäisystä. Laura Surakka tiedustelee terveydenhoitajalta mahdollisia valmiita
mainoksia. Jos niitä ei ole, tiedustellaan mainosten tekemisestä esim.
terveystiedontunnilla.
10.)
Muut esille tulevat asiat
Ehdotus: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Reijo Peltomaa nosti esille vielä nuorisotalon heikon tilan. Valtuusto totesi, ettei itse
tiloissa ole ongelmaa, vaan koko nuokkarin brändi pitäisi uudistaa. Tapahtumat
ovat kuitenkin keränneet väkeä, mutta tavalliset hiljaiset illat eivät. Nuorisotiloihin
yritetään hankkia valvojaa lähiaikoina. Nuorisovaltuusto pohtii nuokkarille
mainoskampanjaa, esim kouluaikana toteutettavaa tutustumista nuorisotalon tiloihin.
11.)
Kokouksen päättäminen
Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 19:12.

