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Blomerus Sebastian 

Haapanen Eero 

Heinonen Inari 

Kangastie Eemil 

Kerola Oona-Peppi 

Khanittharam Wannipha 

Kinaret Valtteri 

Koskinen Johanna 

Lehto Jonna 

Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia 

Paloniemi Mette 

Pessi Matias 

Pitkänen Henri 

Popa Daniel 

Rautanen Minna-Liisa 

Saarela Eemeli 

Saarinen Minttu 

Syrjäniemi Matias 

Tammelin Niko 

Täyrönen Rasmus 

Välimäki Hanna 

Ylinen Tuomas 

 

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta 

Mikko Tahlo 

Kummivaltuutetut Jorma Jussila  

Janne Kähkönen 

  

  
1§Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.26 

2§Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kun paikalla on 1/3 jäsenistä, kokouskutsu lähetetty viikkoa 

aikaisemmin sähköpostiin. 

3§Kokouksen työjärjestys 

- Kohdat 12 ja 14 käydään samassa kohdassa. Muuten kokouskutsu toimii työjärjestyksenä.   

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Puheenjohtaja luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan.  

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- YAD kyseli onko musiikkitapatumaa tulossa ja mikä heidän rooli olisi, mutta musiikkitapahtumaa ei järjestetä. 

Hanna Välimäki vastaa sähköpostiin. 

- Maakuntanuorisovaltuuston esittelytilaisuuteen on tullut kutsu. Tapahtuma järjestetään 28.8 Monitoimitalo 

13. Kutsu löytyy sähköpostista. Kuka tahansa on tervetullut tapahtumaan.  

6§Talousasiat 

- Kesäkuun kokouskuluihin on mennyt 51 euroa. Pokaalin hankintaan meni 62 euroa. Tilillämme on tällä 

hetkellä 1 700 euroa. 

7§Lautakunnat ja työryhmät 

- Hanna kertoi, että elinvoima lautakunnassa ei ollut nuoria koskevia asioita. Hän oli myös elinvoima- sekä 

elinvoima ei nuoria koskevia hän on elinvoima- ja viranomaislautakunnan yhteiskokouksessa, jossa käsiteltiin 

ranta-asumista ja kaavoitusta, mutta ei nuoria koskevia asioita. 

- Minttu ei ollut päässyt sote-lautakunnan kokouksiin eikä lautakuntaseminaariin. Hallintosihteeri oli lähettänyt 

Niphalle sähköpostia kokousasioita koskien.  

- Seuraavissa lautakuntakokouksissa alkaa olemaan talousasioita, joten olkaa hereillä!  

- Jonna on saanut kutsun hyvinvointi työryhmään.  

- Viestintätyöryhmä kokoontuu palaverin merkeissä 21.8 kello 16.30 alkaen. 

8§ Aloitteet 

- Sariolan koululle tehty aita-aloite (2017) on edennyt rakentamisvaiheeseen 

- Esteettömyysaloitteesta (valtuuston kokoukset esteettömiksi) ei ole tullut viestejä, eikä sitä ei ole vielä 

lähetetty eteenpäin.  Valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine on tietoinen aloitteesta ja suhtautuu siihen 

positiivisesti. Puolueen ryhmänjohtajille on lähetetty saatekirje ja aloitteen tiivistelmä.  Keskusteltiin 

kerätäänkö kaupunginvaltuutettujen nimiä aloitteeseen. 

- Päätimme lähettää esteettömyysaloitteen kuntalaisaloitteena sähköisesti kaupungille.  

9§ Kaavoitusasiat 
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- Saarenmaantien viereen muodostuvan uuden kaupunginosan rakentamisen pohdinta on aloitettu 

tilaisuudessa kesäkuussa. Lausuntopyyntöä nuvalle ei ole vielä tullut.  

- Näkyvimmät muutokset: Vatialan koulun purkaminen on edistynyt, Vatialan Salen risteykseen tehdään 

liikenneympyrä, Pikkolan alueen ja uuden tredun rakentaminen valmistuu pian, vanha linja-autoasema on 

purettu ja uudet rakennukset nousevat pian paikalle. 

10§ Viestintä 

- Viestintätyöryhmä kokoontuu 21.8 kello 16.30 

- Kiia lupautui uudistamaan blogin ulkoasua.  

11§ Wilma viesti oppilaille 

- Lähetämme infokirjeen uusille seitsemäsluokkalaisille. Jonna Lehto ja Lauri Liuko hoitavat viestin laatimisen 

ensi tiistaina  

12§ Musatapahtuma 

- Vapaa-aikapalvelut ovat järjestämässä LA 24.11 Open Stage- tapahtumaa nuorisotila Sentteriin. 

Nuorisovaltuusto voisi hakea rahoitusta Kantri Ry:ltä 31.8. mennessä.  

- Päätimme hakea rahoitusta tapahtumaan. 

- Pieni työryhmä Niko, Kiia, Jonna, Inari  tapahtumaa koskien kokoontuu 27.8. klo 16 virastolla.  

- Ideoita saa heittää vapaasti! 

13 Koulukierrokset 

- Yläkouluille, lukiolle ja ammattikouluille pitäisi järjestää 22- 26.10 koulukierrokset. (Kiia) ja Niko suostuivat 

pitämään esittelyt Pikkollalle. Henri ja ehkä Mette suostuivat pitämään esittelyt Pitkäjärvelle. Mikäli 

Rasmukselle sopii, hän voisi pitää jonkun kanssa esittelyn Sariolassa.  

- Tytti heitti idean, että esittelyihin voisi yhdistää videon. Ensi kokouksessa pyrimme saamaan videopätkiä 

videota varten. Videot tai valokuvat toimitettava Kiialle, joka hoitaa videon teon.  

14§ Oppilaskuntien kouluttaminen 

- Loka- marraskuun vaihteessa olisi hyvä pitää koulutusta yläkoulujen oppilaskunnille Sahalahdessa (edellisinä 

vuosina koulutus ollut Pikkolassa ja Pitkäjärvellä). Niko, Mette, Jonna, Tuomas ja Henri olivat innokkaita 

pitämään koulutuksia.  

- Tytti kysyy asiasta ohjaavilta opettajilta ja sopii koulutus ajankohtaa.  

15§ Rantalenttisottelu 

- Meitä on kysytty pelaamaan rantalentopalloa Hyvävelijärjestön toimesta 25.8. klo 10-15 Vesaniemeen. 

Meiltä olisi hyvä saada oma joukkue. Henri, Niko, Matias, Eemeli, Mette, Lauri olivat innostuneita pelaamaan, 

muutkin paikalle pääsevät tervetulleita!  

16§ Muut esille tulevat asiat 

- Nuvan mainostuotetilaus on tehtävä. Tytti laittoi ”krääsälistan” kiertämään. Valtuustolaiset laittoivat 

suosikkinsa ylös. 

- Viime keväänä SAP18 -keskustelutilaisuudessa vanhusneuvoston jäsenen mielestä olisi tärkeää pitää yhteyttä 

vanhusten ja nuorten välillä. Tytti ehdotti, että tekisimme jotain sosiaalisen median ja internetin opetus 

juttuja vanhemmille ihmisille. Kommentti on hyvä, mutta ei herättänyt innostusta. Pistämme asian 

hautumaan ja palaamme siihen myöhemmin.  

17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- TI 4.9 klo 17.00 Valtuusto salissa  

18§ Kokouksen päättäminen 

-  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.30 

 
 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 

 
 

________________________  _________________________ 
    

Puheenjohtaja, Jonna Lehto     Sihteeri, Inari Heinonen  


