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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 Christoffer Masarin puheenvuoro 
- Kertoi tilannekatsauksen kaupungin strategista, päätöksenteosta ja yleisestä tilanteesta nyt 

ja lähitulevaisuudessa 
- Hiilineutraaliustavoite muuttuu todennäköisesti entisestä 2035 -> 2030 
- Kasvu hieman hidastunut verrattuna viime vuosiin 
- Kaupunkisuunnittelussa varmistetaan vehreys ja viheralueiden säilyttäminen 
-  Sosiaali- ja terveystoimiin on koitunut lisäkuluja koronasta johtuen 
- Kysymys nuvalta: kuinka sote-uudistus tulee vaikuttamaan palveluiden tasoon 

Kauniaisissa? 
 Vastaus: Ei pitäisi ainakaan vaikuttaa Kauniaisten terveyskeskuksen sijaintiin vuoteen 

2026 saakka 
- Kauniaisten terveysasemallajo nyt noin 2000 espoolaistaa asiakkaana 
- Koronamenoihin saadaan tukea valtiolta 



- Veroprosentin korotuspaine on, mutta muutosta ei todennäköisesti ole tulossa ennen 
2020-luvun loppupuolta 

 

4 Edustukset 
- Tove: Kaupunginvaltuuston kokous (Tove ei tosin päässyt osallistumaan) 
- Kouluvierailu/nuvan esittely Hagelstamska skolanissa 
 Tove, Eva ja Eskil esittelivät nuvan toimintaa, esitys oli mennyt hyvin 

- Mikael kysyy Sami Suomelalta Kasavuoren esittelylle aikataulua jne. 

 

5 Harrastuskyselyn suunnittelu 
- Käytiin läpi Eskilin kirjoittamat kysymykset (5 kpl) ja muokattiin yhtä 
- Ava kääntää kysymykset suomenkielelle 
- Ensi kokouksessa suunnitellaan kyselyn toteutusta tarkemmin 

 

6 Kouluterveyskyselylausunto 
- Ava ja Jenna kirjoittavat lausunnon 31.1 mennessä 
- Ava kirjoittaa ehdotetun toimenpiteen ja Jenna perustelut 

 

7 Muut asiat 
- Milloin perustetaan nuva:lle instagramtili? -> Suunnitellaan ensi kokouksessa 
- Michaela lopettaa nuvassa 
- Michaelan lopettamiselle ei vastalauseita, nuva hyväksyy eroamispyynnön 
- Eskilin ystävä esittänyt halunsa liittyä nuva:an, hän lähettää hakemuksen -> Erica 

varmistaa, voiko hänet valita suoraan vai pitääkö järjestää avoin haku 
- Nuvalaiset noutavat hupparinsa nuorisotilasta 

 

8 Seuraava kokous 
- Ma 17.1.2022 klo 16.00, Kauniaisten kaupungintalo 

 

9 Kokouksen päättäminen 
- Kokous päättyi 17.17 


