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Läsnä
Nuorisovaltuuston jäsenet: Tove Klockars (pj), Mikael Niemelä (vpj), Ava Lindfors, Michaela
Virkkunen, Eskil Ehnholm, Jenna Meri
Muut: Erica Saari
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1 Kokouksen avaus
- Tove Klockars avasi kokouksen klo 16.08

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Edustukset
- Mikael: Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan kokous, mutta ei saanut kutsuun tarvittavia
- Ava: Yhdyskuntavaliokunnan kokous, Asiat: Mäntymäen oppilaita liikaa,
mittakaavamuutoksia
- Jenna: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous, Asiat: Uudet jäsenet

4 Kouluruokakyselyn tulokset
- Kasavuoren kysely:
 Vastauksia 92 kpl, 7 lk = 35,9%, 8 lk = 38%, 9 lk = 26,1%
 Ruoat, jotka ovat suurimpia suosikkeja: pinaattiletut, tortillat, kalapuikot, pasta
bolognese/lasagne, pizza
 Ruoat, joista ei pidetä: Keitot, puuro, kasvisruoat
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Ruoat, joita saisi olla useammin: pinaattiletut, kalapuikot, tortillat, uunimakkara,
pastaruoat
 Ruoat, jotka toivottaisi lisättävän kouluruokiin: pizza, sushi, hampurilaiset, kana
nuggetit/wingsit, pastat, kebab
 Mitä nuoret kokevat, että esim salaattipöydästä puuttuu: hedelmät, maissi, juustot
(esim feta, leipäjuusto tai halloumi)
 Ruoka koetaan pääosin terveellisenä
 Ruoka koetaan pääosin ihan hyvän tasoisena, tosin harvemmin erityisen hyvänä
 Ruokamäärä koetaan pääosin sopivana
 Rajoitukset (kpl/oppilas) koetaan pääsääntöisesti sopivina, tiettyjen suosittujen ruokien
kohdalla osa kokee, että määrät voisi olla isompia
 Oppilaat arvioivat ruoan hinnaksi keskimäärin noin 2-3€ per oppilas
Hagelstamska skola:n kysely:
 Vastauksia 247 kpl, 7 lk = 29,6%, 8 lk = 34,8%, 9 lk = 35,6%
 Ruoat, jotka ovat suurimpia suosikkeja: Pinaattiletut, lihapullat, tortillat, uunimakkara,
pastat, kalapuikot, keitot, tacot
 Ruoat, joista ei pidetä: Puuro, mifu-kastike, kasvisruoat, keitot
 Ruoat, joita saisi olla useammin: Pinaattiletut, uunimakkara, tortillat, lihapullat, tacot,
puuro, pastat
 Ruoat, jotka toivottaisi lisättävän kouluruokiin: Pizza, sushi, pastaruokia, hampurilaiset,
kananuggetit
 Mitä nuoret kokevat, että esim salaattipöydästä puuttuu: Hedelmät, juustoja, paprika,
kurkku, porkkana, pesto, tomaatti, leipää, oliivit
 Ruoka koetaan pääosin terveellisenä
 Ruoka koetaan olevan hyvää ja heikkoa (jakaa mielipiteitä)
 Ruokamäärä koetaan pääosin sopivana
 Rajoitukset (kpl/oppilas) saisi olla hieman suurempi, mutta pääosin on ok
 Oppilaat arvioivat ruoan hinnaksi keskimäärin noin 5€ per oppilas
Harrastuskysely
Koetaan hyvänä ideana
Toteutus talvella tai keväällä
Suunnitellaan ennen joulua

6 PKS-seminaari
- Selvitän, onko tilaisuus paikan päälllä ja mitä Nuvalta toivotaan
- Ava mukana, jos etänä, muuten Jenna tai Mikael

7 Nuva ry jäsenyys
- Käydään läpi ensi kokouksessa, paikalla liian vähän osallistujia

8 Nuvalaisten ehdotukset
- Ei uusia ehdotuksia
9 Muut asiat
- Hupparitilanne: hupparit laitetaan tilaukseen mahdollisimman pian

10 Seuraava kokous
- To 28.10 klo 16.00, Kauniaisten kaupungintalo

11 Kokouksen päättäminen
- Kokous päättyi 17.09

