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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

AIKA  TIISTAINA 2.11.2021 KLO 17.00 – 18.00 

PAIKKA  Nuorisotalo NuTalla 
 
OSALLISTUJAT  Nuvan jäsenet ja vastaava nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen ja Ankkuri tiimin Nikke  

Karppinen 

Pois  Ida Ahlstedt, Nelly Poutanen 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 17.12 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkistaminen  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

3. Hyväksytään kokouksen asialista 
 
Kokouksen asialista hyväksyttiin. 
 

4. Ankkuri- tiimin toiminnan esittely (vierailijana Nikke Karppinen) 
Erityisnuorisotyöntekijä Nikke Karppinen esitteli Ankkuri- tiimin toimintaa 
Nuorisovaltuuston huomiot nuorten päihteiden käytöstä tai muista ongelmista: 
Päihdevalistusta pitäisi olla enemmän, myös yläkouluikäisille 
 

5. Kestävä Karkkila- keskustelu 
 

- Milla, Nelly ja Oliver olivat paikalla 28.10.2021, kun Kestävä Karkkila Niina Kangas kävi keskustelemassa 

aiheesta. Kangas esitteli Kestävä Karkkila- ohjelmaa.  

- Tiina ei ole saanut iltaan liittyvää sähköpostia, kun sähköposti on tullut niin Tiina lähettää sen eteenpäin. 

 

6. 13.11 olevan tapahtuman läpikäyminen ja suunnitelmien vahvistaminen 
- Tiina on laittanut sähköpostia koronakoordinaatio ryhmälle, saadaanko tapahtumaa järjestää. 
- Anna Tallgrenilla on 8-luokkalaisista koostuva bändi, joka olisi mahdollisesti tulossa soittamaan.  

Bändin jäsenille voisi antaa lahjakortit budjetista, esim. S-ryhmä, leffalippu KinoLaika tai Hesburger.  
- Kertasimme päivän rakenteen: päivätapahtuma klo 11-14, ilta klo 18-21 ja mahdollinen siivous 

seuraavana päivänä klo 10-12. Paikalle pääsevät Santtu, Elli, Anni, Milla ja Ilari. Elli ja Santtu paikalle klo 
10.30. Tiina selvittää voiko S-market tilata Muumi- tikkareita etukäteen, jos ei niin Tiina ostaa Marianne- 
pusseja viisi kappalleta. Anni, Ilari ja Milla tulevat sunnuntaina siivoamaan klo 10-12. 
Alustavasti nähdään lauantaina kaikkien kanssa klo 15.30! 

- Oliver tekee huomiseksi 3.11.2021 mennessä Kahoot- visan iltaohjelmaan. 
- Aikataulu sovitaan viimeistään, kun syödään pizzaa, mutta bändille ehdotetaan klo 19 tai 19.30. 
- Vastuulliset: 

Kahoot- visa: Anni 
Tanssikisa: Milla ja Nelly 
Tötsä: Santtu ja Milla 
Limbo: Anni ja Ilari 
Juontaja: Elli 

- Ida on tehnyt soittolistan ryhmään. Lisää biisejä tarvitaan. 
- Mainos on vielä tekeillä. Tapahtuman nimi on disco, ellei torstai-iltaan mennessä yhteiseen ryhmään ole 

tullut muuta nimiehdotusta 
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- Meemi pisteestä luovuttiin 
- Elli lupasi satuilla lapsille kirjaston lukunurkassa päivätapahtumassa. 
- Markulta pyydetään bändiläisille sekä neljä muuta lahjakorttia 
 

7. Nuorisopalveluiden teemakuukausien päättäminen 
- Päätettiin teemakuukaudet. 

tammikuu: ihmissuhteet 
helmikuu: erilaiset kulttuurit 
maaliskuu: päihteet 
huhtikuu: elämäntavat 
toukokuu: kesä 
kesäkuu: päiväleirit 
heinäkuu: loma 
elokuu: kierrätys 
syyskuu: turvallisuus 
lokakuu: vaikuttaminen 
marraskuu: yhteisöllisyys 
joulukuu: Joulu 

 

8. Muut asiat 
- Instagram tilin luominen 
- Päätettiin jatkaa nuorisovaltuuston hakuaikaa sunnuntaihin 14.11 asti 
- Kaslan kuulumiset 

Kävimme kokouksessa läpikäytyjä Kouluterveyskyselyjä, jotka Karviainen on koonnut: 
muutamia poimintoja; 
4-5 luokkalaisten vastauksissa: 
- 2019 vuoteen verrattuna tupakkatuotteiden käyttäminen ja fyysinen väkivalta noussut 
8-9 luokkalaisten vastauksissa: 
- elämään tyytyväisyys laskenut, tuntee itsensä yksinäiseksi noussut, tupakkatuotteiden käyttö laskenut, 
kannabiskokeilut nousseet. Myös kokemus seksuaalisesta häirinnästä on noussut. 
Lukiolaisten vastauksissa: 
- kannabiskokeilut nousseet, seksuaalinen häirintä noussut, vanhempien tai muiden aikuisten fyysinen 
väkivalta noussut yli 10%.  
Ensi kokouksessa käsitellään aloitteen tekemistä siitä, miten aikuiset lähtevät puuttumaan seksuaalisen 
häirinnän nousuun. Myös koko maassa ko. prosentti on noussut 11% ko. kohta. 

- Muistiontarkastajan valinta: Anni Ahjoniemi 
- Kirje opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
- Esittäytyminen kaupunginhallitukselle 8.11 kaupungintalon edessä klo 16.45. 
- 14.12 seuraava kokous klo. 16 kirjastossa. Pikkujoulut pidetään 16.12 ja päätettiin että ruoka 

kustannetaan nuvan budjetista.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 19.06 

 

Muistion tarkasti: 
 
______________________ 
Päivämäärä ja paikka 
 
______________________  ______________________ 
Milla Lindqvist   Anni Ahjoniemi 
 


