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Nuorisovaltuuston kokous 
 
Aika  
 

 24.5.2022 klo 16 

Paikka  Mansikkalan koulukeskus, luokka C201 
 
 

   

Läsnä  Lassi Huuskonen, puheenjohtaja Mansikkalan koulukeskus 
  Jeera Pulkkinen, sihteeri   Ohjaamo 
   
  Mariella Lamberg  Vuoksenniskan koulukeskus 

Veeti Monthan Poistui ajassa 17.20  Vuoksenniskan koulukeskus  
  Maria Pettinen  Vuoksenniskan koulukeskus 

Ilona Rääpysjärvi  Kosken koulukeskus 
Maija Ikävalko  Kosken koulukeskus 
Hilda Strömberg  Itä-Suomen koulu  

  Anja Kalenius  Mansikkalan koulukeskus 
  Kaisu Raikaslehto                                         Mansikkalan koulukeskus   
  Eemeli Solonen  Imatran yhteislukio 
  Meri Harinen  Imatran yhteislukio 
  Tomi Pitman  Imatran yhteislukio 
  Santtu Pettinen                                             Saimaan ammattiopisto Sampo  
  Eetu Tarkiainen Poistui ajassa 17.17        Saimaan ammattiopisto Sampo 
  Taimi Oinonen                                               Saimaan ammattiopisto Sampo  
 
 

  

 
 

 Muut osallistujat 

 

 

  
Heikki Laine Viestintäasiantuntija,  

Imatran kaupunki  
 

Niina Kupiainen  Nuorten palvelut, 
  Imatran kaupunki 
 
Sanna Arminen                                            Nuorten palvelut, 
                                                                       Imatran kaupunki 
 
Hannariikka Linnavuori                              Opetuspalvelut, 
                                                                       Imatran kaupunki 
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1.  Kokouksen avaus 
Kokous avattiin ajassa 16.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin. Muutoksia tehtiin poissaolijoihin. 

4. Nuorten palveluiden asiat 
- Maakunnalliseen nuvan valmisteluun tehty nimeämispäätös ja kaupunginhallituksessa on 
tehtävään nimetty Meri Harinen ja Eetu Tarkiainen. Imatran nuva ei tässä vaiheessa nimennyt siis 
maakunnallisen nuvan edustajia vaan esitimme valmistelijat maakunnallisen nuvan 
käynnistämiseen ja toimintasäännön valmisteluun.
- Varsinaiset edustajat nimetään seuraavan nuva-vaalien jälkeen. 

- Nuorten palvelut palkkaa hyvinvointilautakunnan päätöksellä KAKSI erityisnuorisotyöntekijää 
ja YHDEN nuoriso-ohjaajan. Erityisnuorisotyöntekijät jalkautuvat pääasiassa. Tehtävät on tänään 
avattu hakemuksille. Kesälomien ym. vuoksi työt voivat alkaa 1.8. 

- Imatran levottomuuksista huolimatta kaupungissa on turvallista liikkua, elää ja asua. Nuorten 
levottomuus ja tietynlainen ”roadman-ilmiö” on valitettavasti valtakunnallisesti myös nousussa, ei 
yksin Imatralla.
- Nyt on tärkeää, että vastakkainasettelua nuorten ja aikuisten välille ei syntyisi ja pidetään 
yhteisesti omien nuorten puolta tässä asiassa.
- Nuorille on keikkatöitä mopotallilla auki (kyltin maalaus ja ilmoitusten jakelu)
- Toivotaan nuvalaisilta myös tiedottamista mopotallista, talli sopii myös pyörien korjaukseen
- Nuorille tulossa toiveiden monipuolista kesätoimintaa ja mm. toivottu Helsingin retki 
toteutetaan 21.6.
- Bänditapahtuma vahvistettu 26.8. klo 18-22, paikka Urheilutalo ja esiintyjät ETTA ja COSTEE 
varattu. Tiedottaminen aloitetaan heti elokuun alussa.

5. Lausuntopyyntö Imatran asemakaavan muutosehdotuksesta 1112 
Nuva tutustui asemakaavan muutosehdotukseen. 
Lausunto: Uusi luonnos on hallitumpi ja sopii paremmin ympäristöön. Kyseenalaista, tuleeko 
tarpeeksi asukkaita tai liiketiloihin toimijoita. Imatrankoskella jo nyt liiketilat tyhjinä.  Liiketiloihin 
palveluita ei vähittäistavarakauppaa.
Lausunto lähetetty Timo Könöselle.

6. Lausuntopyyntö Osallistu ja vaikuta-ohjelmasta 
Nuva kävi läpi ohjelman ja osallistui kyselyyn kaupungin verkkosivuilla. Kyselyn kautta nuvan kanta 
menee eteenpäin
 

7. Lausuntopyyntö Imatran kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivitys 
 Sari Heiskanen kertoi suunnitelman päivityksestä. 



Lausunto: Nuva pitää suunnitelman päivitystä hyvänä ja tarpeellisena. Digikasvatusta ja 
sen huomioimista suunnitelmassa pidetään kiinnostavana ja hyödyllisenä asiana. 
Erityisen positiivisena pistään varhaiskasvatuksen tarjoamaa mahdollisuutta tutustua 
digiin, vaikka kotona ei olisikaan laitteita. Laitteiden ja ohjelmien käyttö 
oppimistarkoitukseen on hyvä asia. Suunnitelman päivitys hyvin selkeä ja 
ymmärrettävässä muodossa. Lausunto lähetetty Sari Heiskaselle.

8. Muut asiat 
Keskusteltiin Nuvan ja Lapan yhteisestä Helsingin retkestä ja eduskuntavierailusta.  
 

9. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin ajassa 17.37.
 

 
 

 

  

  
 
 

 
IMATRAN KAUPUNKI • CITY OF IMATRA 

Virastokatu 2, FI-55100 Imatra • +358 20 617 111 • kirjaamo@imatra.fi • imatra.fi 

 


