
VALKEAKOSKEN KAUPUNKI  Pöytäkirja  Nro 8/2021 

Nuorisovaltuusto   16.08.2021   

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 8/2021  

Aika  16.8.2021 klo 17.00 

Paikka Pultti 

Paikalla Jenna-Julia Rantala, Nuutti Kurikka, Jussi Helander, Roosa Kukkonen, Elsa 

Nisula, Pinja Tuominen(lähti 18.17), Vilja Vänskä, Mimmy Keinänen, Mandi 

Kaura (myöhässä 17.06), Vilma Hoviniemi, Laura Vugts 

Poissa Victoria Remmelg 

Nuorisotoimen edustajat Nitä Käkönen ja Lotta Kniivilä 

§ 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  

Kokouksen puheenjohtaja Jenna-Julia Rantala avasi kokouksen klo ,17.00 ja kokous 

todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen 7/2021 pöytäkirja hyväksyttiin.  

Nuorisovaltuuston kokouksen 8/2021 pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vilja Vänskä ja 

Vilma Hoviniemi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

§ 3 Kaupunginjohtaja Minna Uschanoffin vierailu 

Kaupunginjohtaja esitteli itsensä hyvin laajasti. Hän kertoi myös visiostaan miten tehdä 

Valkeakoski paremmaksi kaupungiksi.  

§ 4 Lautakuntien kuulumiset 

Lautakunnat ovat olleet lomilla heinäkuuun.  

§ 5 MaNu:n kuulumiset 

MaNu:sta lähtee ensiviikon torstaina edustajia sosiaali- ja terveysministeriöön. He pitävät 

siellä puheenvuoroja. Elsa Nisula pitää ainakin yhden puheenvuoron ministeriössä. 

§ 6 Kouluyhteistyö syksyllä 2021 

SYKSY 2021 

Ke 8.9. klo 8-10 Roukko (Nuutti ja Victoria) 

Pe 10.9. klo 8-10.30/11 (Pinja Tuominen) 

Ma 13.9. klo 14-16 Naakka (Jasmin Rautanen) 

§ 7 Ilmastomääräraha 



3.8.2021 ilmastotiimi kokoontui suunnittelemaan rahojen käyttöä. Keskityimme puiden 

istutus suunnitelmaan. 

Nuva esitteli 16.8 Valkeakosken ympäristösuunnittelijalle suunnitelmansa.  

Kouluille annettavaa ilmastorahan käyttöä suunniteltiin Nuutti Kurikan, Jenna-Julia 

Rantalan ja Nita Kätösen toimesta.  

§ 8 Ympäristöpalkinto 

On ennen jaettu yhdistyksille tai ihmisille, jotka ovat tehneet luonnon kannalta hyviä 

asioita. Palkintona on kunnialaatta. Valkeakosken 4-h yhdistys/ilmastotiimi, Petra 

Pikkanen ja nimetön ympäristön siivoaja ovat nousseet esille palkinnon saajina.  

 

§ 9 Valkeakoski kysely nuorille  

Kyselyn aiheena on kysymys: Miten nuoret saataisiin pysymään Valkeakoskella?. Nuva 

suunnittelee kyselyä yhdeksäsluokkalaisille. Kyselyssä kysyttäisiin mm. Mitkä asiat 

saisivat sinut jäämään Valkeakoskelle? Mikä saisi sinut palaamaan tulevaisuudessa 

takaisin Valkeakoskelle? Miten nuoria saataisiin muuttamaan Valkeakoskelle? 

Kysely peruskoululaisille olisi pääosin monivalintaa, koska monet eivät jaksa kirjoittaa 

itse vastausta.  

Elsa Nisula alkaa kehittelemään kyselyä.  

 

§ 10 Onnirokki 

3.8.2021 työryhmä kokoontui suunnittelemaan Onnirokkia, joka pidetään 27.8 17.00-

20.00. Sinne tulee iso mainos screeni. Nuva tilaa eläinpukuja mm. pandapuku.  

Elsa Nisula tekee Onnirokkiin Powerpointin, joka tulee mainos screenille. Vilma tuo 

ämpäripelin.  

Nuva on paikalla jo klo 16.00 valmistelemassa tapahtumaa.  

§ 11 Tiedoksi ja tulevat asiat 

Ei tiedoksi ja tulevia asioita. 

 

§ 12 Muut esille tulevat asiat 

Nita on etsivässä nuorisotyössä  1.9-31.12.  

Nuva päätti kuvan,  joka laitetaan nettisivuille näytille. 

Ensi valtuuston kuvaa Elsa Nisula ja Vilma Hoviniemi. 

Vilma ilmaisi idean, jossa ilmastorahaa käytettäisiin kaupungin päättäjille lähetettäviin 

kirjeisiin.  

Nuva saa liput Waltikan venetsialaisiin 

§ 13 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous on 13.9 klo 17.00 Pultilla 

§ 14 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22 

 

 



 

 

 

 

Aika ja paikka  Aika ja paikka 

 

      

Jenna-Julia Rantala  Nuutti Kurikka 

 

 

Aika ja paikka  Aika ja paikka 

 

   

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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