
KEMINMAAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 23.8.2022 

 

NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika:  Tiistai 23.8.2022 klo 15.15 

 

Paikka: Kirjasto nuorisotalon auditorio 
 

Läsnä: Varsinaiset jäsenet 

 Emma Alalääkkölä 

 Joona Poutanen 

 Tuukka Ojala 

 Santtu Karjanmaa 

 Verneri Riikkula (Puheenjohtaja) 

 Sofia Alatolonen 

 Veera Arponen 

 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 

   

144§ KOKOUKSEN AVAUS. 

 

Veera Arponen kokouksessa etänä. Veera Arponen ja Verneri Riikkula sopivat, että 

Verneri toimii kokouksessa puheenjohtajana. Verneri Riikkula avasi kokouksen kello 

15.20 

 

145§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

 

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

 

146§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

 Nuorisovaltuuston sihteeri Sami Matikainen kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan 

 

147§ NUORISOVALTUUSTON SOMETILIT 

 

Onko TikTok tunnukset saatu takaisin käyttöön? Voisiko nuorisovaltuuston sosiaalisia 

medioita käyttää uuden nuorisovaltuuston rekrytoinnissa? Nuorisovaltuusto päätti olla 

mukana uuden nuorisovaltuuston rekrytoinnissa.  Nuorisovaltuusto aikoi käydä 

yläkoululla esittelemässä heidän toimintaansa. Lisäksi nuorisovaltuusto näki parhaana 



mainostamispaikkana koulujen ilmoitustaulut ja koulunuorisotilan. Lisäksi 

mainostamista tulisi sosiaalisiin medioihin. Nuorisovaltuuston tiktok vastaavat 

aikoivat tehdä nuorisovaltuustolle uuden tiktok tilin. Nuorisovaltuuston 

sähköpostiosoite on: kmaanuva@gmail.com. Nuorisovaltuusto miettii omaan 

whatsappiin uusia ideoita, mitä voitaisiin vielä toteuttaa ja suunnitella toimikauden 

aikana. 

 

148§ NUORTEN TAPAHTUMA 20.5.2022 

 

 Miten tapahtuma meni nuorisovaltuuston mielestä? Nuorisovaltuuston mielestä 

tapahtuma oli hyvä ja tapahtumassa oli maksimimäärä osallistujia lanien kannalta. 

Lanitapahtuma toteutetaan uudestaan tulevan syyslukukauden aikana, lähempänä 

joulua. 

 

149§ NUORTEN EHDOTUS NUORISOTILA KONTIN TEEMASEINÄN 

TEKEMISESTÄ 

 

 Kontin teemaseinän teko peruttiin ja näiden maalausaikojen tilalle Sami ja Jari 

järjestävät kesälle toimintaa nuorille. Kesän toiminnoissa kävijöitä oli määrällisesti 

hyvin. 

 

150§ VAPAA-AIKAPALVELUT TIEDOITTAA 

 

 Nuorisovaltuuston sihteeri Sami Matikainen tiedottaa vapaa-aikapalveluiden 

ajankohtaisista asioista: 

- Tämän hetkinen tilanne ja rajoitukset. 

- Menneen kesän toiminnot 

 

151§ YÖKAHVILAT 

 

Seuraavaa yökahvila järjestetään 16.9.2022 klo: 18.00 – 24.00. Työntekijät 

yökahvilassa ovat: Iida-Liisa Hytönen ja Maija Kurttio. Siitä seuraava yökahvila 

järjestetään 28.10 ja töissä yökahvilassa ovat: Sofia Alatolonen ja Jessica Niskanen. 

Nuorisovaltuusto päättää myöhemmin tulevista yökahviloista ja niiden teemoista. 

 

152§ 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. Taiteiden yö järjestetään 1.10.2022 ja esiintyjien viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 2.9.2022. 

 

153§ 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. Tämä siirretty syksylle. Sami ottaa 

selvää asiasta ensi kokoukseen mennessä. 

- Paikallislehteen tulossa lehtijuttu nuorisovaltuustosta (Jessica Niskanen & Veera 

Arponen) Nuorisovaltuuston lehtijuttu julkaistaan ensimmäisessä Keminmaa 

lehden julkaisussa. 

- Nuorisovaltuuston päätöstapahtuma? Mitä nuorisovaltuusto haluaa tehdä 

rahoillansa? (Samilla lisätietoa tästä). Nuorisovaltuusto ehdotti, että he haluaisivat 

käydä syömässä yhdessä joko ravintola/hotelli Olofissa tai ravintola/hotelli 

Mustaparrassa. Asiasta keskustellaan ja päätetään myöhemmin. 

 

154§ SEURAAVA KOKOUS 

 

 Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi 20.9.2022 kello 15.15 auditoriossa. 

  

155§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Verneri Riikkula päätti kokouksen klo: 16.05 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Verneri Riikkula, puheenjohtaja  Sami Matikainen, sihteeri 

 


