Pöytäkirja

KAUNIAISTEN NUORISOVALTUUSTO
KAUNIAINEN

PÖYTÄKIRJA
16.4.2020

Nuorisovaltuuston kokous
Aika

16.4.2020 klo 16.00

Paikka

Microsoft Teams

Läsnä
Nuorisovaltuuston jäsenet: Elna-Annina Kanerva (pj), Kalle Paulasaari, Katri Kallio, Robin Hansson,
Natalie Blom (vpj), Nino Savukoski
Muut: Erica Saari, Anders Lindholm-Ahlefelt
________________________________________________________________________

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1 Kokouksen avaus
- Elna-Annina Kanerva avasi kokouksen klo 16.12

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Nuorisotalo
- Anders esitteli nuorisotalon uusimmat suunnitelmat
- Nuvan mielestä olisi hyvä pohtia ratkaisuja, joilla black box-sali saataisiin tarvittaessa
pimeäksi, mutta tarvittaessa päivänvaloa voisi hyödyntää, jotta sähkönkulutus olisi
pienempi
- Suunnitelmat vaikuttavat Nuva:n mielestä hyviltä ja järkeviltä
- Muunneltavuus ja monipuolisuus nähdään todella tärkeänä
- Hyvä, mikäli tilojen käyttötarkoitusta ei lyödä lukkoon, jotta niitä voidaan käyttää
monipuolisemmin
- Hyvä, että paloportaat tulevat suunnitelmassa talon ”taakse”, eikä viereen kuten nykyään,
sillä nykyiset paloportaat tulevat suoraan koulun ajotielle, joka nähdään riskinä hädän
sattuessa

4 Vuosikertomus 2019
- Elna ja Katri kirjoittavat ensi kokoukseen mennessä
- Kiteyttää mitä nuvassa tehtiin vuonna 2019

5
-

Toimintasääntöjen päivitys
Ehdotus: 4 avointa paikkaa ja 4 Kauniaisten koulujen valitsemaa edustajaa
Vuoden pituinen nuva-kausi koetaan liian lyhyenä
Olisi hyvä varmistaa, että vaikka nuori tulisi valituksi tietyn koulun edustajana, niin hän ei
menettäisi paikkaa nivelvaiheessa koulun vaihtuessa
Tiedotusta kouluissa, Wilmassa, KaunisGranissa, somessa (instagram, facebook…),
kaupungin nettisivuilla
Nuva:n mielestä esim kieliryhmien ei olisi pakko olla 50/50

6 Granipäivä
- Siirtyy loppukesään näillä näkymin
- Ohjelmaa mietitään, kun tiedetään ajankohta jne

7 Nuva:n edustukset
- Katri: sosiaali- ja terveysvaliokunta (4.3, 8.4), aiheina mm. kouluterveyskysely ja
koronatilanne
- Kalle: nuorisovaliokunta (kokous peruttiin)
- Robin: ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta (kokous peruttiin)
- Elna: suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta, aiheina mm.
kouluterveyskysely, resurssiviisauden tiekartta, päihdeasiat

8
-

Muut asiat
Logo 2035 hiilineutraalius-kampanjalle
Logoehdotukset esitettiin Nuva:lle
Miksi logot ovat turkooseja, eikä vihreitä (olisi helpommin assosioida ekologisuuteen ja
ilmastoasioihin, vihreä olisi puhuttelevampi)?
Logovaihtoehtojen paremmuusjärjestys: 2, 7 (eri fontilla, esim sama kuin 6:ssa), 1, 5, 6, 3, 4
Simppeli fontti parempi kuin kaunokirjoitus, sillä lapset ja nuoret eivät välttämättä osaa
lukea kaunokirjoitusta
Miksi kaupungin materiaaleissa esintyvää G-logoa ja sen teemoja ei ole hyödynnetty? Siinä
esiintyy ekologisuuteen viittaavia asioita (kuten pyöläily ja kävely)
Get together Villa Frosteruksessa siirretään syksyyn
Elna tutustuu MaNu:un

9 Seuraava kokous
- 20.5 klo 16.30 Microsoft Teams

10 Kokouksen päättäminen
- Kokous päättyi 18.07

