KIURUVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Nuorisovaltuusto

28.2.2022

AIKA

28.2.2022, 14.45–16.21

PAIKKA

Nuorisotalo, aula

Läsnä

Hyytiäinen Luukas, puheenjohtaja (etäyhteyksin)
Partanen Aleksi, sihteeri, jäsen
Kouvalainen Olli, jäsen
Kämäräinen Okko, jäsen
Linnilä Emmi, jäsen
Malassu Jesse, jäsen
Nukari Heini, sivistyslautakunnan edustaja (etäyhteyksin)
Piippo Seppo, kaupunginhallituksen edustaja 14.45–
15.57
Tiihonen Paavo, jäsen

Poissa
Hyvönen Harri, sivistyslautakunnan edustaja

Korkiakoski Milla, nuorisoaktivaattori 14.45–15.01 (etäyhteyksin)
Tuovila Katja, nuorisotyöntekijä 14.45–16.21
Väisänen Jonnamari, opiskelija/harjoittelija 14.45–16.21
Rytkönen Anne, nuorisosihteeri (etäyhteyksin)

Lisäksi

Käsitellyt asiat

kts. liite

1.

Allekirjoitukset
Luukas Hyytiäinen, puheenjohtaja
Aleksi Partanen, sihteeri

2022 klo

Pöytäkirjan tarkastus

Emmi Linnilä
Paavo Tiihonen

, nuorisotalo, Kiuruvesi

2/2022

Nuorisovaltuuston kokous 28.2.2022
Paikka: Nuorisotalo
Esityslista
Kokouksen avaaminen: 14.44
Puheenjohtaja Luukas Hyytiäinen avaa kokouksen 14.44
1. Nuorisoaktivaattori Milla Korkiakosken etävierailu (Nuorisoleader- esiselvityshanke) 14.46-15.01
-

Milla Korkiakoski esitteli Nuorisoleader-esiselvityshankkeen toimintaa

-

Nuorisovaltuuston alustavien mielipiteiden kartoitusta liittyen hankkeeseen

2. Kiuruveden kaupungin strategialuonnoksen lausuntopyynnön käsittely 15.03-15.58
-

Strategialuonnos on lähetetty ennakkoon kokoukseen osallistuville luettavaksi.

-

Anne Rytkönen esitteli luonnokseen liittyvää lausuntopyyntöä.

-

Nuorisovaltuuston lausunto strategialuonnokseen:

-

Voisi olla jotain nuortenkin näkökulmasta, esimerkiksi kesätyöpaikoista tmv. Rivien välistä toki
paljon nuorten asioista luettavissa, mutta ehkä voisi olla nuorten asioista oma osiokin,
mahdollisesti. Voisi kiuruvetisten nuorten paluumuuttamista kannustaa. Korostaa voisi päätöksien
”perhevaikutuksia” enemmän. Paljon on ylipäänsä hyviä tavoitteita, toivottavasti on konkreettisia
toimia edes osittain täyttämään näitä tavoitteita. Koulurakennukset kannattaisi saattaa turvallisiksi,
sillä tällä hetkellä niissä on selvästikin sisäilmaongelmia. Hyvillä koulurakennuksilla voisi
markkinoida paikkakuntaa perhe- ja lapsiystävällisenä entistä paremmin. Ymmärretään toki
nykyinen taloudellinen tilanne. Voisi uusia, ilmaisia harrastusmahdollisuuksia lisätä, kuten
ulkokuntosali tai shakkikerho, mahdollisesti.

3. Maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksen terveiset/ yhteenveto manuvan 24.2.2022
suunnittelukokouksesta 15.58 – 16.12
-

24.2.2022 etäkokouksessa olivat mukana Kiuruvedeltä Katja Tuovila, Luukas Hyytiäinen, Okko
Kämäräinen ja Aleksi Partanen

-

Hyvinvointialueen mukanaan tuomat muutokset erityisesti nuorten näkökulmasta:
Suurimpana muutoksena kuraattoripalveluiden, psykologipalveluiden ja kouluterveydenhuollon
siirtyminen hyvinvointialueelle. Opiskeluhuolto pysyy muuten aika lailla ennallaan. Alueellinen
opiskeluhuollon yhteistyöryhmä tulossa uutena.

-

Maakunnallisen nuorisovaltuuston perustaminen etenee suunnitellusti. Tavoitteena käynnistää
toiminta vuoden 2023 alussa. Manuva tulee toimimaan hyvinvointialueen alaisuudessa. Manuvan
toimintakauden pituus tulee olemaan 1. vuosi. Tätä voidaan tarpeen vaatiessa muokata, kun
nähdään, kuinka toiminta lähtee sujumaan. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarpeellista nimetä jäsentä
Manuvan toimintaan kunnallisista nuorisovaltuustoista.

4. Muut asiat
Muita asioita ei ole
Yleistä keskustelua hyvinvointialueista
Kokouksen päättäminen 16.21

