
KEMINMAAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 18.1.2022 

 

NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika:  Tiistai 18.1.2022 klo 15.15 

 

Paikka: Etäkokous / Teams 
 

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 Kunnanvaltuuston edustaja 

 Sami Matikainen Vapaa-aikaohjaaja / nuorisovaltuuston sihteeri 

   

95§ KOKOUKSEN AVAUS. 

 

 Veera Arponen avasi kokouksen kello 15.20 

 

96§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

 

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

 

97§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

 Nuorisovaltuuston sihteeri Sami Matikainen kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan 

 

98§ NUORISOFOORUMI 
 

Susanna Lammassaaren viesti liitteenä. Pohdimme onko mahdollisuuksia järjestää 

nuorisofoorumi Keminmaassa. Nuorisovaltuusto oli sitä mieltä, että puitteita ja aikaa 

nuorisofoorumin järjestämiseen Keminmaassa ei ole. 

- Sami on ollut yhteydessä Susanna Lammassaareen ja asia käyty läpi. 

 

  



99§ NUORISOVALTUUSTON SOME TILIEN HALTUUNOTTO JA 

ESITTELYVIDEOT 

 

Jessica on luonut Facebook tilin ja muutamia seuraajia saatu. Seuraavanaan 

kokoukseen mennessä jokainen julkaisee snapchattiin julkiseen profiiliin kuvan. 

Tiktok ideoita: Yhteisvideo eri nuorisovaltuustojen kanssa, my day video, mitä 

päätöksiä on saatu aikaan video, nuorisotilan esittelyvideo, kokous video, teemaseinän 

valmistus video, live kokous video. 

 

100§ NUORISOVALTUUSTO KUTSUU VALTUUTETUT NUORISOTILA KONTIN 

TUTUSTUMISKÄYNNILLE 

 

Tutustumiskäynti sujui onnistuneeksi vaikka paikalle saapui vain 4 valtuutettua. 

Toiveena oli, että tällainen voitaisiin järjestää kerran puolessa vuodessa tai kerran 

vuodessa. Keskustelua käytiin paljon valtuutettujen kanssa ja aktiviteetit olivat 

mukavia. 

 

101§ 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. Toteutuksesta keskustellaan vielä seuraavassa 

kokouksessa. Asia on vielä kesken. Teemaseinän tekeminen siirretään ajanjaksoon 

milloin rajoitukset lieventyvät. 

 

102§ VAPAA-AIKAPALVELUT TIEDOITTAA 

 

 Nuorisovaltuuston sihteeri Sami Matikainen tiedottaa vapaa-aikapalveluiden 

ajankohtaisista asioista: 

- Tämän hetkinen tilanne ja rajoitukset. 

 

103§ YÖKAHVILAT 

 

- Seuraava yökahvila 25.2.2022, jos rajoitukset sen sallivat. 

 

104§ NUORISOVALTUUSTON ALOITE PIRPALAN PIHA-ALUEEN 

VALAISTUKSEN PARANTAMISESTA 

 

 Nuorisovaltuusto on yhteydessä Eeva Lääkköön (Veera Arponen & Nea Rytkönen). 

Nuorisovaltuusto ottaa asian esille seuraavassa valtuuston kokouksessa. Veera 

Arponen ja Eeva Lääkkö ovat keskustelleet nuorisovaltuuston toiveista, mitä tuoda 

valtuustoon ja Eeva Lääkkö tuonut ne valtuuston kokouksessa esille ja asiat 

hyväksyttiin. Salen portaat olivat vieläkin todella huonossa kunnossa. 

 

105§ 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 

- Nuorisovaltuuston järjestää rahankeräyksen Keminmaan Citymarketilla 

paketoinnilla. Rahankeräys meni hyvin ja lisäksi nuorisovaltuusto sai näkyvyyttä, 

koska heistä haluttiin tehdä radiolähetys. 

- Kunnanvaltuustossa ollut esillä, että tehdäänkö kirjastoautosta 

monitoimikirjastoauto vai puretaanko / lakkautetaanko se? 

o tästä ideoita whatappiin. 

 

106§ SEURAAVA KOKOUS 

 

 Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi 22.2.2022 15:45 

  

107§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Veera Arponen päätti kokouksen klo: 16:15 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Veera Arponen, puheenjohtaja  Sami Matikainen, sihteeri 

 


