
KAUNIAISTEN NUORISOVALTUUSTO   PÖYTÄKIRJA  
KAUNIAINEN     15.2.2022 

Nuorisovaltuuston kokous 

Aika  15.2.2022 klo 16.00 

Paikka  Microsoft Teams 

Läsnä  

Nuorisovaltuuston jäsenet: Tove Klockars (pj), Mikael Niemelä (vpj), Eskil Ehnholm, Ava Lindfors, 
Eva Sundberg, Jenna Meri, Albin Antas 

Muut: Erica Saari, Gisela Montonen, Minna Korpela 

________________________________________________________________________ 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1 Kokouksen avaus 
- Tove Klockars avasi kokouksen klo 16.06 

 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3 Taidenäyttely/Gisela Montonen 
- Gisela kertoi nuvalaisille idean yhdessä toteutettavasta taidenäyttelystä 
- Nuoret voisivat selvittää nuoria, jotka piirtävät, maalaavat tms. 
- Valinta voidaan toteuttaa esim kilpailun muodossa 
- Näyttely järjestetään oletettavasti heinäkuun aikana 
- Kiinnostusta löytyi, Ava tuntee muutaman ja Eva muutaman taiteilijan 
- Canvalla juliste näyttelystä/kilpailusta -> toimitetaan Tovelle ja Mikaelille, jotka sitten 

voivat jakaa eteenpäin kouluille 
- Eva ja Ava auttaa Giselaa järjestelyissä 

  

4 Edustukset 
- Tove: kaupunginvaltuuston kokous 
- Mikael: kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan kokous 
- Eva: ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan kokous 



 

5 Harrastuskyselyn tilannepäivitys 
- Tove kävi Hagelstamska skolanin rehtorin puheilla 
- Kysely lähetetty eteenpäin ruotsinkielisellä puolella, mutta ei vielä suomenkielisellä 

puolella 
- Mikael lähettää Jaanalle sähköpostia aiheesta 

 

6 Kouluterveyskyselylausunto 
- Keskustelua siitä, mikä tukisi nuorten hyvinvointia parhaiten: 
- Liikunta koetaan tärkeänä asiana 
- Toivotaan keskustelua päihteistä ja päihteidenkäytöstä koulussa jo aiemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin 
- Kouluihin toivotaan keskustelua mielenterveydestä  
- Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut koetaan tärkeänä 
- Keskustelua unen ja mielenterveyden tärkeydestä 
- Nuorten saamat vaikutteet (influences) netistä/seuraamiltaan some-persoonilta (jo ala-

aste iässä) 
- Ava kirjoittaa ehdotetut toimenpiteet 20.1 mennessä ja lähettää Jennalle, joka kirjoittaa 

perustelut, Jenna lähettää minulle viimeistään 26.1 

 

7 Ulkoilmaelokuva 
- Nuorisovaltuusto kannatti tapahtuman siirtämistä urheilukentälle 6-1 äänin 
- Ehdotuksia elokuvalle: Joku Harry Potter-elokuvista, Encanto, joku perinteinen Disney-leffa 

 
8 Nuvalaisten ehdotukset 
- Ei uusia ehdotuksia 

 

9 Muut asiat 
- Albin ottaa Michaelan edustuspaikan yhdyskuntavaliokunnassa ja varaedustajan paikan 

sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 
- Robin edustamattomuus suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa 

herättänyt valiokunnassa huomion, ja sieltä lähetettiin viesti asiasta 
- Selvitellään Robin halukkuutta olla nuvan jäsen ja/tai edustaa nuvaa kyseisessä 

valiokunnassa 
- Nuoret sisällöntuottajina: esitellään ensi kokouksessa Teemu Silvanin toimesta tarkemmin 
- Grani päivä: kahvitarjoilu + karkki jos vastaa nuvan kyselyyn, vaihtoehtoisena juomana 

limu/mehu/kaakao 
- Jatketaan grani päivän suunnittelua ensi kokouksessa 
10 Seuraava kokous 
- Tiistai 15.3.2022 klo 16.00, Microsoft Teams 



 

11 Kokouksen päättäminen 
- Kokous päättyi 17.26 


