
KEMINMAAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 12.4.2022 

 

NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika:  Tiistai 12.4.2022 klo 15.15 

 

Paikka: Kirjasto nuorisotalon auditorio 
 

Läsnä: Varsinaiset jäsenet 

 Emma Alalääkkölä 

 Joona Poutanen 

 Tuukka Ojala 

 Santtu Karjanmaa 

 Verneri Riikkula 

 Sofia Alatolonen 

 Veera Arponen (Puheenjohtaja) 

 Nea Rytkönen 

 

 Varajäsenet 

 Maija Kurttio 

 Iida-Liisa Hytönen 

 Milla Moilanen 

 Elias Hildén 

 Jessica Niskanen 

 Alisa Posio 

 

 Saara Ämmänpää Kunnanhallituksen edustaja 

 Sami Matikainen Vapaa-aikaohjaaja / nuorisovaltuuston sihteeri 

 Jari Ala-kahrakuusi Koulunuoriso-ohjaaja 

   

120§ KOKOUKSEN AVAUS. 

 

 Veera Arponen avasi kokouksen kello 15.15 

 

121§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

 

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

 

122§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

 Nuorisovaltuuston sihteeri Sami Matikainen kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan 

 

123§ NUORISOVALTUUSTON SOMETILIT 

 

Snapchatissa on lisätty julkiseen profiiliin omia esittelykuvia ja viimeiset tekevät vielä 

julkisen profiilin esittelyt. Nuorisovaltuuston Instagramiin on tehty tapahtumien 

markkinointia. Tiktok tunnukset ovat olleet hukassa ja vastaavat aikoivat hankkia 

tunnukset seuraavaan kokoukseen. 

 

 



 

 

124§ NUORTEN TAPAHTUMA 20.5.2022 

 

 Vapaa-aikapalvelut ovat suunnitelleet nuorten tapahtumaa 20.5.2022 ja tapahtuma 

paikkana toimisi lukio / yläaste. Nuorille olisi tarkoitus olla päivätapahtumaa kello 

16.00 – 20.00, johon pyytäisimme nuorisovaltuuston apua. Tapahtuma päättyisi kello 

21.00 alkaviin laneihin, jotka kestäisivät aamuun asti. Tapahtuman suunnittelu on 

vielä kesken ja ideoita saa heitellä ilmoille. Lupa-asiat ovat vielä kesken ylä-asteen ja 

lukion kanssa. 

 

Tapahtumaan on saatu suostumus lukion ja ylä-asteen rehtorilta Petra Junturalta ja 

näin olleen tapahtuma toteutuu. Edellä mainittu aikataulu pitää paikkansa. 

Nuorisovaltuusto järjestää päivässä kanttiinin, kortin peluu pisteen ja kaupunkisodan, 

jos mahdollista. Nuorisovaltuustolta päivään töihin tulevat Maija Kurttio, Iida-Liisa 

Hytönen ja Emma Alalääkkölä. Vapaa-aikapalvelut ottavat tapahtumaan JBL-

soittimen. Jari kysyy myös Ivanilta musiikin luokan / musiikkilaitteiden käytöstä, jos 

voitaisiin laulaa karaokea yms. Laneilla töissä voisivat olla Elias Hildén, Santtu 

Karjanmaa ja Veera Arponen. 

 

125§ NUORTEN EHDOTUS NUORISOTILA KONTIN TEEMASEINÄN 

TEKEMISESTÄ 

 

 Tehtävänjako: Verneri Riikkula piirtää ja suunnittelee seinän pohjan. Iida-Liisa 

Hytönen, Maija Kurttio ja Emma Alalääkkölä maalaavat seinän. Sami ottaa selvää 

miten maalaus onnistuu käytännössä.  

 

Kesäkuu voisi olla hyvä aika maalata seinä, sillä silloin nuorisotila Kontti ei ole 

iltakäytössä. Joitain kesätoimintoja Kontissa on, mutta voimme suunnitella 

maalauksen sillä tavalla, että se ei häiritse toimintoja. Maalauksen tarkemmasta 

aikataulusta jutellaan seuraavassa palaverissa. 

 

126§ VAPAA-AIKAPALVELUT TIEDOITTAA 

 

 Nuorisovaltuuston sihteeri Sami Matikainen tiedottaa vapaa-aikapalveluiden 

ajankohtaisista asioista: 

- Tämän hetkinen tilanne ja rajoitukset. 

- Haluaako nuorisovaltuusto järjestää mitään kesätoimintoja yhteistyössä vapaa-

aikapalveluiden kanssa (viime vuotinen kallinranta tapahtuma yms.) suunnitellaan 

kesätoimintojen suunnittelupalaverissa. – Nuorisovaltuusto päätti, että lisätään 

kesätoimintoihin nuorisovaltuuston Kallinranta tapahtuman uusintayritys viime 

vuodelta 

- Koulunuoriso-ohjaajan vakinaistaminen: Jari Ala-Kahrakuusi. Jatkossa 

nuorisovaltuusto voi keskustella ja suunnitella toimintoja myös Jarin kanssa 

koulunuorisotilalle. 

 

 

 

 

 



127§ YÖKAHVILAT 

 

Seuraava yökahvila järjestetään 22.4.2022 klo: 18.00 – 24.00. Töihin tähän 

yökahvilaan tulevat Maija Kurttio ja Iida-Liisa Hytönen. Seuraavaa yökahvila 

järjestetään 27.5.2022 klo: 18.00 – 24.00. Työntekijät nuorisovaltuustolta yökahvilaan 

päätetään seuraavassa palaverissa. 

 

128§ TAITEIDEN YÖ  

 

 Santtu Karjanmaa on nuorisovaltuuston edustaja taiteiden yö suunnittelutyöryhmässä. 

Santtu ei päässyt viime taiteiden yön palaveriin, joten Sami kertoi alustavaa tietoa 

taiteiden yöstä nuorisovaltuustolle. Suunnittelu on vielä kesken ja tähän aiheeseen 

palataan myöhemmin. 

 

129§ MUUT ASIAT 

 

- Nuorisovaltuusto haluaa ottaa vielä lisää selvää olisiko mahdollista saada kortti 

maksupäätettä nuorisovaltuuston käytettäväksi. Nuorisovaltuusto on yhteydessä 

taloustoimistoon. Veera Arponen lähetti asiasta viestiä Sanna Jussilalle. Asia 

edennyt, mutta maksupäätettä ei ainakaan vielä ole saatu. 

- Järjestämme vapaa-aikapalveluiden ja nuorisovaltuuston yhteisen suunnittelu- / 

illanviettopäivän, jossa voisi olla mukana nuorisovaltuusto, vapaa-aikaohjaaja, 

vapaa-aikasihteeri ja koulunuoriso-ohjaaja. Ilta voisi olla vähän vapaampi eli ei 

niin ”virallinen”. Voisimme suunnitella toimintoja hyvän ruoan ja juoman ääressä. 

Kokousta joudutaan siirtämään nykyisten rajoitusten takia. Sami yhteydessä 

nuorisovaltuustoon kun saadaan tietoa, milloin kokous olisi mahdollista järjestää. 

Yhteinen palaveri järjestetään torstaina 28.4.2022 Klo 15.00 – 17.00 auditoriossa. 

 

130§ SEURAAVA KOKOUS 

 

 Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi 17.5.2021 kello 15.15 auditorio. 

  

131§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Veera Arponen päätti kokouksen klo 15.40 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Veera Arponen, puheenjohtaja  Sami Matikainen, sihteeri 

 


