SIIKAISTEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

NUORISOTOIMI

12.9.2017

NUORISONEUVOSTON KOKOUS
PAIKKA:
Siikaisten Nuorisoseurantalo/Nuorisotila
AIKA:
12.9.2017 klo 17.00-18.00
LÄSNÄ:
POISSA:
X
Kati Tervakangas, puheenjohtaja
X
Tyyne Vuorela, varapuheenjohtaja
X
Heikki Östergård, jäsen
X
Olli Harju, jäsen
X
Eveliina Vehkala, jäsen
X
Juho Virtanen, jäsen
X
Riki Block, jäsen
X
Jari Tuuri, sivistystoimen johtaja, esittelijä
X
Taisto Salo, vapaa-aikasihteeri, esittelijä, sihteeri
1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2
Valitaan kaksi jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eveliina Vehkala ja Heikki Östergård.
3
Vuoden 2017 syksyn ja vuoden 2018 kevään nuorisotilojen toiminta
Nuorisotilan tuleva käyttö kaudella 2017 syksyn ja vuoden 2018 kevään osalta
käynnistetään syyskuun alkupuolella.
Ehdotus
Nuorisoneuvosto keskustelee ja esittää nuorisotilojen aukiolopäivät sekä
mahdollisesta oheistoiminnasta.
Päätös
Nuorisoneuvoston keskustelujen pohjalta nuorisotilan aukiolopäivät olisivat tiistaisin
klo 15.00 - 17.00 ja torstaisin klo 17.00-19.30 sekä perjantaisin yhtenäiskoulun 9lk
järjestämän disko yhteydessä. Oheistoiminnan osalta etsivänuorisotyö pitää
avoimen toiminnan kerhoa kerran kuukaudessa.
4
Vuoden syksyn 2017 ja vuoden 2018 toiminta
Nuorisoneuvosto suunnittelee vuoden syksyn 2017 sekä vuoden 2018 toiminnan.
2018 toiminta on osana vuoden 2018 talousarvion valmistelua.
Ehdotus
Nuorisoneuvosto suunnittele syksyn 2017 sekä vuoden 2018 toimintaa.
Päätös
Vuodelle 2018 talvelle nuorisoneuvosto esittää laskettelumatkaa, keväällä
jääkiekko-otteluihin (Ässät) sekä kesällä retkeä huvipuistoon.
5
Vuoden 2018 kunnan nuorisotoimen budjetin valmistelu
Vuoden 2018 talousarvion ensimmäinen lautakuntakäsittely pitää olla tehtynä
27.9.2017 mennessä.
Ehdotus
Nuorisoneuvosto käsittele ja esittää määrärahatarpeita edellisen pykälän
suunnitelman pohjalta 2018 talousarvioon.
Liitteenä 1 keskustelun pohjaksi on myös vuoden 2017 talousarvio.
Päätös
Nuorisoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 talousarvioehdotuksen.

6
Kesätyöpaikkahaku menettely
Siikaisten kunta on vuosittain työllistänyt nuoria kesätöihin. Hakumenettely on
ilmoitettu kunta-uutisissa. Hakumenettelyllä on pyritty saamaan halukkaat hakijat
haluamalleen sektorille töihin. Kesätyöpaikkahaussa on myös kunnan tuki yksityiselle
sektorille haketuville nuorille joka on maksettu ko. yritykseen missä kesätyöntekijä
on ollut töissä. Hakumenettelyn pohjalta on töihin hakeutuminen painottunut
tietyille sektoreille. Tämä on tuottanut ongelmia työkohteen sijoittamisessa.
Ehkä se myös, että kunnan kesätyöpaikkaa pidetään ”itsestään selvyytenä” on
johtanut siihen, että yksityiselle sektorille on ollut vähänlaisesti hakijoita.

Ehdotus
Päätös

Kesätyötekijän työaika on ollut pääsääntöisesti 30h/vko ja kesto 2 vko.
Kesätyöntekijän työajan keston pidentäminen on varmaakin työnantajan/työntekijän
käytännön kannalta parempi vaihtoehto. Vastaavasti se vähentää kesätyöpaikkojen
kokonaismäärää.
Nuorisoneuvosto keskustelee hakumenettelyyn liittyvistä toimintatavoista.
Nuorisoneuvosto toi esille, että yksityissektorin työpaikat ei ollut nuorilla
tiedossa, ainoastaan Satateräs. Työaika voisi olla työntekijän haluamana 2-3vko.

7
Nuorisoneuvoston yleiskokous vuodelle 2017
Siikaisten kunnan nuorisoneuvoston yleiskokous pidetään 2017 marraskuun aikana.
Yleisessä kokouksessa valitaan vuoden 2018 nuorisoneuvosto. Osallistumisoikeus,
vaalikelpoisuus ja äänioikeus nuorisoneuvoston yleiskokouksissa on kaikilla Siikaislaisilla 12 – 19-vuotialla nuorilla.
Ehdotus
Nuorisoneuvosto merkkaa tiedoksi ja kartoittaa mahdollisia uusia jäseniä vuoden
2018 nuorisoneuvostoon.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

8
Muut esille tulevat asiat
Päätös

Muita asioita ei tullut esille.

Tyyne Vuorela
puheenjohtaja

Taisto Salo
sihteeri

Eveliina Vehkala
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Östergård
pöytäkirjantarkastaja

