
Viranomainen PÖYTÄKIRJA 1/2021

LEMIN KUNTA
Nuorisovaltuusto

KOKOUSAIKA Viikonpäivän nimi 20.04.2021 klo 17:00 – 18:00

KOKOUSPAIKKA Discord

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Kilpiä Kristiina                   puheenjohtaja
Sihvo Daniel                     varapuheenjohtaja
Eerikäinen Kukka              jäsen
Juuti Jami                          jäsen
Kauppinen Tomi                jäsen
Kinnunen Samu                jäsen
Olkkonen Eemeli              jäsen
Piiroinen Teemu                jäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Rautiainen Ville                nuoriso-ohjaaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS  Todettiin.

ASIAT §:t 3-4

 

PÖYTÄKIRJAN
TARKATUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eemeli Olkkonen ja Samu Kinnunen

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja                                                                   Pöytäkirjanpitäjä

Kristiina Kilpiä              Teemu Piiroinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Tarkastusaika

Lemillä 10.09.2021

Allekirjoitukset

(Eemeli Olkkonen)                       (Samu Kinnunen)                                          

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Lemillä 10.09.2021

Virka-asema

                                                                  



3. Korona-aika ja nuoret

Nuorisovaltuusto § 3  

Korona-aika on ollut poikkeuksellista jo pitkään. Rajoituksista ei  vielä
tietoa miten ne tulevat muuttumaan ja miten tilanne elää. Keskustellaan
havainnoista miten korona on vaikuttanut nuorisoon ja onko kunnalla
jotain jota se voisi tehdä nuorten hyväksi, jota se jo ei tee?

(Nuoriso-ohjaaja Ville Rautiainen )

Nuorisovaltuuston ehdotus

Nuorisovaltuusto  keskusteli  asiasta  ja  totesi,  että  pääsääntöisesti
nuoret ovat tietoisia rajoituksista sekä noudattavat niitä. Tällä hetkellä ei
ole kokemusta tai tietoa siitä, että olisi mitään yksittäisiä asioita joissa
kunta voisi toimia tai järjestää toimintaa eri tavalla kuin tähän asti. Kun
korona  joskus  saadaan  jonkinlaiseen  hallintaan,  järjestetään
jonkinlaiset  kinkerit  nuorisotilalla.  Nimiehdotuksia  juhlille  on  ja  niitä
keretään miettimään vielä tarkemmin.

Päätös Hyväksyttiin.
______________



4. Lemin moposuora

Nuorisovaltuusto § 4

Nuoriso-ohjaaja on ollut Kontiolahden moposuorasta järjestettävässä  
infotilaisuudessa  kuulemassa  miten  Kontiolahdella  on  järjestetty  
moposuora. Lemillä suoraa on toivottu jo useampi vuosi, mutta joitakin 
ongelmia  sen järjestämiseen on ollut.  Nuoriso-ohjaaja selvittelee  ja  
palaa  asiaan  nuorisovaltuuston  kanssa  myöhemmin  siitä,  miten  
realistisena suoran saaminen on.

(Nuoriso-ohjaaja Ville Rautiainen)

Nuorisovaltuuston ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin
__________
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