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Nuorisovaltuuston kokous 
 
Aika  
 

 22.3. 2023 klo 16

Paikka  Mansikkalan koulukeskus, luokka C201 
 
 

   

Läsnä  Maija Ikävalko pj.                                Kosken koulukeskus 
Maria Pettinen siht.              Saimaan ammattiopisto Sampo
Lassi Huuskonen                         Imatran yhteislukio 
Saimi Laine                                  Imatran yhteislukio
Anne Kuusmetso                                Imatran yhteislukio
Juno Laasonen                                Ohjaamo/nuorten palvelut   

  Neea Kankaanpää                          Mansikkalan koulukeskus 
Iina Aitala                                        Mansikkalan koulukeskus
Neea Laamanen                             Mansikkalan koulukeskus
Vini Aarnikko                                 Vuoksenniskan koulukeskus
Aapo Bom                                      Vuoksenniskan koulukeskus
Mikael Vohlonen                          Vuoksenniskan koulukeskus
Lotta Wallenius                              Itä-Suomen koulu
Eetu Tarkiainen  tuli paikalle 16.56                  Saimaan ammattiopisto 
Sampo

  Roosa Sahlman                           Kosken koulukeskus
Joona Neuvonen                          Kosken koulukeskus

  
  
   
 
  Muut osallistujat

Sanna Arminen                 Nuoriso-ohjaaja

Heikki Laine                       Osallisuuskoordinaattori

Kirsi Mäyrä   Lapsiystävällinen kunta- koordinaattori

Jani Männikkö      Ilmastokoordinaattori

Lauri Hammaren   Ruokolahden nuorisovaltuuston pj.
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1.  Kokouksen avaus 
kokous avattu 16.13

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

kokouskutsu on laitettu alle viikko ennen kokousta, joten kokous ei ole laillisesti koolle 
kutsuttu, osallistujat eivät halunneet riitauttaa laillisuutta. Kokous on päätösvaltainen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

4. Kuulumiset oppilaskunnista, kaupunginvaltuustosta ja lautakunnista, lasten parlamentista, 
hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta, lapsiystävällinen kunta-työryhmästä, Kärki-
Leaderista ja nuvan kuulumiset seuraaviin kokouksiin.
Lauri Hammarén kävi puhumassa Imatran ja Ruokolahden yhteistyöstä ja suunniteltiin,  jos 

seuraavassa kokouksessa Ruokolahti olisi alussa etänä mukana. Sanna selvittää asiaa.
Saimi kertoi kuulumiset Osallisuuden osaamiskeskuksen työpajasta joka oli koulukeskuksilla 

ja kaupungintalolla. sekä näytti bussiryhmän tekemän forms kyselyn ja siihen tehtiin muutoksia. 
Sovimme, että seuraavaan kokoukseen mennessä kysely on käännetty englanniksi, venäjäksi ja 
ukrainaksi ja se saadaan Wilman kautta jakoon kaikille Imatralla koulua käyville ja opiskelijoille.

Maria kertoi kipinärahoituksesta ja mihin ja miten sitä voi hakea.  

5. Seuraavan kokouksen siirtäminen
seuraavaa kokousta siirretään vaan ajalla mutta päivä ei vaihdu. Muutos johtuu ohjaajan 
muista työvelvoitteista.

6. Kaava-asioiden esittäminen nuvalle

Siirrytäänkö käytäntöön, että nuva ei enää ota kaavoja käsittelyyn nykyisellä 
esittämismallilla? 

Kaavoittajan tulisi jatkossa tuoda kaavat nuvalle siten, että kaavoista on etukäteen nostettu 
olennaiset kysymykset, joihin nuva ottaa kantaa ja kaavan esittämiseen lasten ja nuorten 
tasolla panostetaan. 



Tärkeimmissä kaavoissa, noin kerran vuodessa, kaavalausunnon yhteydessä tehdään 
maastokäynti, jonka toteutus suunnitellaan yhdessä nuvan kanssa.
- Nuorisovaltuusto kannatti asiaa 

7. Tiedotteet 

Retki Helsinkiin to 4.5. aikataulu ja käytännön asiat
kansallismuseo käynti? 
aikataulu 7.30 vuoksenniska
7.45 mansikkala
8.00 koski
pizza rax ehdotettu ruoka paikaksi
12.00 helsingissä
13.30 Eduskunta
17.30 kotiin imatralle

Päivän ohjelma tarkentuu vielä. Sovimme, että nuvalaiset ilmoittautuvat Sannalle webropol 
lomakkeen kautta.

8. Muut asiat
Kirsi Mäyrä kertoi lapsiystävällisestä kunta jutusta laajasti ja selkeesti. 
Jani Männikkö kysy,i että miten lapset itse voisi esim osallistua koulukiusaamisen ehkäisyyn 
ja loppumiseen. Tai päihteiden käytön loppumisen toimiin. 
Nuorisovaltuusto saa S-businesskortin  

9. Kokouksen päättäminen
kokous on päätetty ajassa 17.50 
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