SIIKAISTEN KUNTA
NUORISOTOIMI

7.2.2018
ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

NUORISONEUVOSTON KOKOUS
PAIKKA:
Kunnanvirasto
AIKA:
7.2.2018 klo 17.30- 18.45
LÄSNÄ:
POISSA:
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X
X
X
X
X
X
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X
X
X

Tyyne Vuorela, puheenjohtaja
Kati Tervakangas, varapuheenjohtaja
Heikki Östergård, jäsen
Emilia Kallio, jäsen
Erita Latvaniemi, jäsen
Riki Block, jäsen
Janica Nurminen, jäsen
Olli Harju, varajäsen
Katariina Vehkala, varajäsen
Jari Tuuri, sivistystoimen johtaja, esittelijä
Taisto Salo, vapaa-aikasihteeri, esittelijä, sihteeri

1
Kokouksen avaus
Päätös
Puheenjohtaja Kati Tervakangas avasi kokouksen.
2
Nuorisoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2018
Päätös
Nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Tyyne Vuorela ja
varapuheenjohtajaksi Kati Tervakangas
3
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Riki Block ja Erita
Latvaniemi.
4
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähetetty sähköpostilla 31.1.2018
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5
Nuorisotilat ja niiden käyttö

Ehdotus

Vuoden 2017 syyskauden aikana on nuorisotilat olleet avoimina tiistaisin klo
15.00-17.00 ja torstaisin klo 17.00-19.30. Käyttöaste on ollut vähänlainen,
maksimissaan käyntejä on 3 hlö/kerta ja useasti ei ole ollut yhtään henkilöä.
Vähäisen käyttöasteen myötä olisi syytä miettiä uudelleen järjestelyjä
nuorisotilojen osalta. Kysymykseen voisi tulla nuorisotilojen muuttaminen
kunnan omiin tiloihin (kunnanvirasto). Tällä haetaan lähinnä kunnan talouteen
liittyen kustannussäästöjä sekä toiminnallisia muutoksia.
Nuorisoneuvosto tutustuu mahdollisiin uusiin nuorisotiloihin kunnanvirastolla
ja antaa ehdotuksia tilojen mahdollisista järjestelyistä.

Päätös

Vapaa-aika sihteeri antoi vaihtoehtoisen esityksen nuorisotilojen siirtämisestä
liikuntahallin yhteyteen.
Nuorisoneuvosto tutustui kunnanviraston sekä liikuntahallin tiloihin.
Nuorisoneuvosto päätti yksimieleisesti esittää hyvinvointilautakunnalle, että
nuorisotilat siirretään liikuntahallin yhteyteen.
Tilajärjestelyistä nuorisoneuvosto totesi, että liikuntahallin yläkerran aulatilaan (opetuskeittiö) tulisi tietokone ja pelilaitteet. Alakerran aulaan tulisi
kahta vaatenarikkaa siirtämällä biljardipöydän paikka. Nuorisoneuvosto totesi
valvonnan kannalta, että kumpaakin tilaan tulisi olla kameravalvonta.

6
Vuoden 2018 kevätretki

Ehdotus
Päätös

Viime talvena nuorisotoimi ja 4H tekivät yhteisen laskettelumatkan
Himokselle. Matkaan osallistui 21 siikaislaista henkilöä. Alustavasti ollaan
tänäkin vuonna yhdessä 4H kanssa järjestämässä tapahtumamatkaa.
Vapaa-aikasihteeri on alustavasti tiedustellut matkaa Särkäniemen
Superparkkiin. Paikka tarjoaa Seikkailuareeenan, Game Arenan sekä Freestyle
alueen. Liitteenä esite Superparkista. Puiston työntekijät pitävän huolen
valvonnasta.
Nuorisoneuvosto käy keskustelun vuoden 2018 kevään retkestä ja sen
mahdollisesta ajankohdasta.
Nuorisoneuvosto päätti järjestää kevätretken siten, että olisi vaihtoehto
mennä Superparkkiin tai Särkänniemen huvipuistoon. Ajankohta olisi
lauantai 5.5.2018. Vapaa-aika sihteeri selvittää Särkänniemen huvipuiston
hinnat. Alustavasti sovittiin, että kunta maksaisi linja-auton sekä mahdollisesti
ottaisi osaa myös pääsylippuihin. Kunnan omavastuusta päättävät sivistystoimenjohtaja sekä vapaa-aika sihteeri.

7
Vapaa keskustelu ja muut esille tulevat asiat
Päätös

Esille ei tullut muita asioita

8

Päätetään kokous
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.45

Kati Tervakangas pykälät 1-2
puheenjohtaja

Tyyne Vuorela pykälät 3-8
puheenjohtaja

Erita Latvaniemi
pöytäkirjantarkastaja

Riki Block
pöytäkirjantarkastaja

