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§ 29
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuuston toimintasäännön §6 mukaan kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville vähintään viikkoa ennen kokouksen
ajankohtaa nuorisovaltuuston päättämällä tavalla. Nuorisovaltuuston
toimintasäännön §6 mukaan nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen,
kun paikalla on yli 1/2 jäsenistä.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli yli puolet nuorisovaltuuston jäsenistä.
Kokouksessa oli mukana kunnanhallituksen edustaja Ari Harinen.
Kokoukseen oli kutsuttu Kirkkonummen koulujen ja oppilaitosten edustajia.
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§ 30
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Akseli Jokinen ja Onni Virtanen.
Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarpeen tullen myös
ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaihin 15.5. mennessä ja se
allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on nähtävillä
keskiviikkona 16.5. kunnan verkkosivuilla.
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§ 31
Nuorisovaltuuston avoimeen kokoukseen tuodut ideat
KIRDno-2017-974
Nuorisovaltuusto on kutsunut 8.5.2018 kokoukseen kunnan nuoria esittämään
ideoita asioista, joihin nuorisovaltuuston tulisi vaikuttaa Kirkkonummella.
Ideat on mahdollista esittää kokouksessa ja niitä on voinut myös lähettää
etukäteen sähköpostitse sekä nuorisovaltuuston Instagramtilin kautta.
Ehdotus
Kuullaan kokoukseen tulleet ideat.
Päätös
Kokouksessa esitettiin nuorisovaltuustolle neljä ideaa.
Kirkkoharjun oppilaskunta:
”Me kirkkoharjun oppilaskunta saatiin sellainen idea, että kesällä
nuorisovaltuusto voisi järjestää Kirkkonummen keskustaan nuorille
suunnattuja tapahtumia, kuten esim musiikki festarit, jonne voisivat kutsua
vaikka Sannin tai näitä vähän tunnetuimpia laulajia tai bändejä, joista nuoret
varmasti innostuis ja joita tulis mielellään kuuntelemaan. Tapahtumaan
voisivat lisätä myös erilaisia ruokakojuja, joista nuoret (myös aikuiset ja lapset)
ostaisivat haluttaessan ruokaa, jädee, herkkuja jne. Festareille voisi myös
tulla monia nuorille tarkoitettuja seuroja pitämään ohjelmaa” Jotain tän
tapaista, sit voit kans kertoa siitä, että jos tällanen tapahtuma järjestetään,
sen mainostaminen olisi seuraava juttu, jossa me kirkkoharjun oppilaskunta
voitaisiin auttaa jos on mahdollista. Koska tähän saakka nuorisovaltuusto
on mainostanut nuorille tarkoitettuja tapahtumia suurimmaksi osaksi vain
Facebookissa, eikä kukaan nuori siellä tule sitä huomaamaan. Kouluissa
kuuluttamalla jne sana kulkis nopeammin.
Porkkalan opiskelijakunta:
Nuorisovaltuuston kokousajoista voisi tiedottaa aina oppilaille/nuorille.
Kirkkoharjun 9B:
Enemmän hengailupaikkoja nuorille.
Lisäksi kokouksessa Anu Virtanen esitti:
Nuorisovaltuutetut voisivat tulla seuraamaan oppilaskuntien kokouksia.
Kuultiin ideat ja päätettiin käsitellä niitä nuorisovaltuuston seuraavassa
kokouksessa.
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§ 32
Nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista
KIRDno-2017-974
Nuorisovaltuusto valitsi 31.10.2017 kokouksessaan (§4, §5, §6, §7 ja §8)
edustajat ja varaedustajat lautakuntiin ja jaostoihin nuorisovaltuuston kaudeksi
31.12.2019 saakka.
Kuntatekniikan lautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Akseli Kiviniemi
ja varaedustaja Arttu Leskinen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja on Onni
Virtanen ja varaedustaja Akseli Jokinen.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa nuorisovaltuuston
edustaja on Alexandra Obrey ja varaedustaja Rasmus Lundell.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa nuorisovaltuuston
edustaja on Arttu Leskinen ja varaedustaja Kaisa Klippi.
Vapaa-aikajaostossa nuorisovaltuuston edustaja on Aapo Saranpää ja
varaedustaja Ville Nenonen.
Ehdotus
Kuullaan nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien
kokouksista.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunnan kokouksessa oli Arttu Leskinen.
Sivistys ja vapaa-aika lautakunnan kokouksessa oli Akseli Jokinen.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston kokouksessa oli Alexandra
Obrey
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston kokouksessa oli Kaisa Klippi
Vapaa-aika jaoston kokouksessa oli Ville Nenonen. (Ei kuultu kuulumisia,
sillä edustaja ei ollut paikalla nuorisovaltuuston kokouksessa.)
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§ 33
Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston 14.5.2018 kokoukseen
KIRDno-2017-1287
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 129 § mukaisesti nuorisovaltuusto,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla ei
kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Kunnanvaltuuston seuraava kokous on 14.5.2018.
Ehdotus
Valitaan nuorisovaltuuston edustaja kunnanvaltuuston 14.5.2018 kokoukseen.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kirkkonummen nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston 14.5.2018
kokoukseen valittiin Jami Nerg.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Nuorisovaltuusto, § 17, 27.02.2018
Nuorisovaltuusto, § 25, 27.03.2018
Nuorisovaltuusto, § 34, 08.05.2018
§ 34
Springfest 2018
KIRDno-2017-974
Nuorisovaltuusto, 27.02.2018, § 17
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan,
jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.
Ehdotus
Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
•
•
•

Toimikuntaan kuuluu: Emma Alppi, Arttu Leskinen, Saga Lavi ja
Aapo Saranpää
Kokoontumisaika päätetään ryhmän kesken myöhemmin.
Tapahtuma on perjantaina 11.5. ja se toteutetaan yhteistyössä
nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.

Nuorisovaltuusto, 27.03.2018, § 25
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan,
jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.
Ehdotus
Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
•

•

11.5.2018 perjantaina Kirkkonummen nuorisovaltuusto järjestää
yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa tapahtuman,
jonka ideana on tavoittaa kirkkonummelaisia nuoria ja
lisätä nuorisovaltuuston näkyvyyttä. Tapahtuma on kaikille
avoin, ilmainen ja päihteetön. Tarkoituksena on järjestää
kirkkonummelaisille nuorille ilmaistapahtuma, jossa on vetävä
esiintyjä.
Tapahtuma järjestetään Kirkkonummen keskustan väestönsuojassa
"Pommarissa".
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•
•
•
•

Tapahtumaan on pyydetty erinäisiä nuoria kiinostavia artisteja.
Nuorisovaltuuston määritti esiintyjäpalkkion budjetiksi 3000€.
Kaikki nuorisovaltuutetut ovat mukana tapahtuman
käytännönjärjestelyissä 11.5.
Tapahtumatoimikunta koordinoi muita tehtäviä ennen tapahtumaa
(esim. markkinointi)

Nuorisovaltuusto, 08.05.2018, § 34
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä tapahtumatoimikunnan,
jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Arttu Leskinen.
Ehdotus
Kuullaan tapahtumatoimikunnan ajankohtaiset asiat.
- Springfest 2018 / The Springfest 2018 järjestetään 11.5. klo 17:30-21:00.
Kirkkonummen väestönsuojassa "Pommarissa" yhteistyössä Kirkkonummen
nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.
- Esiintyjinä Lucas ja Flamas Crew
- Tapahtuman kokonaisbudjetti on n. 3000 €.
- Kaikki nuorisovaltuutetut ovat mukana tapahtuman järjestelyissä.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
Springfest -tapahtuman suunittelu ja valmistelun sujuu hyvin.
Nuorisovaltuusto päätti tapahtuman kokonaisbudjetiksi yhteensä 3000€. Tämä
summa sisältää esiintyjät, bäkkäritarjoilun, tekniikan ja muut kulut.
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Nuorisovaltuusto, § 16, 27.02.2018
Nuorisovaltuusto, § 24, 27.03.2018
Nuorisovaltuusto, § 35, 08.05.2018
§ 35
Nuorisovaltuuston kouluvierailut keväällä 2018
KIRDno-2017-974
Nuorisovaltuusto, 27.02.2018, § 16
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä
kouluvierailuesitystoimikunnan, jonka kutsuu koolle Saga Lavi. Toimikunnan
tarkoituksena on valmistella esitys nuorisovaltuustosta, joka näytetään
kouluvierailujen yhteydessä.
Ehdotus
Kuullaan kouluvieralusesitystoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
•
•

Kouluvierailuesitystoimikunta kokoontuu ensi viikolla.
Sovittiin esittelijät kouluvierailuille:
•

•
•

Kaisa Klippi, Emma Alppi ja Akseli Kiviniemi Omniaan
Kirkkonummen toimipisteeseen ja Porkkalan lukioon.
•
Arttu Leskinen ja Saga Lavi Kirkkoharjun koululle.
•
Aapo Saranpää ja Onni Virtanen Nissnikun koululle
•
Alexandra Obrey ja Rasmus Lundell Winelskan koululle (ja
Gymnasiumiin).
•
Akseli Jokinen ja Ville Nenonen Veikkolan koululle.
•
Jami Nerg ja Saku Hiippala Papinmäen koululle.
Kouluvierailut pidetään huhtikuussa.
Mimmi sopii koulujen kanssa ajankohdat kouluvierailuille ja välittää
viestin eteenpäin kunkin koulun esittelijälle.

Nuorisovaltuusto, 27.03.2018, § 24
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä
kouluvierailuesitystoimikunnan, jonka kutsuu koolle Saga Lavi. Toimikunnan
tarkoituksena on valmistella esitys nuorisovaltuustosta, joka näytetään
kouluvierailujen yhteydessä.
Ehdotus
Kuullaan kouluvieralusesitystoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
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Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
•
•
•

Saga Lavi ja Arttu Leskinen valmistelivat diaesityksen
nuorisovaltuuston toiminnasta kouluvierailuja varten. Linkki
diaesitykseen on lähetetty nuorisovaltuutetuille sähköpostilla.
Arttu ja Saga kuvaavat esimerkin kouluesittelystä ja laittavat videon
jakoon whatsappiin.
Ehdotettiin, että esityksen loppuun pidettäisiin Kahoot. (Akseli
Kiviniemi lupasi kokoustauolla tehdä Kahootin)

Puheenjohtajisto esitti myös, että koulukäyntien aikana kerätään adressia
jonka avulla saataisiin enemmän kesätyöpaikkoja nuorille ensi vuonna.
Ehdotus hyväksyttiin.

Nuorisovaltuusto, 08.05.2018, § 35
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässä
kouluvierailuesitystoimikunnan, jonka kutsuu koolle Saga Lavi. Toimikunnan
tarkoituksena on valmistella esitys nuorisovaltuustosta, joka näytetään
kouluvierailujen yhteydessä.
Ehdotus
Kuullaan kouluvieralusesitystoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
- Nuorisovaltuutetut ovat sopineet tai sopivat piakkoin kouluvierailuja
vastuukoulujen rehtorien ja opettajien kanssa.
- Arttu Leskinen ehdotti, että kouluvierailut voisi sopia esimerkiksi koulujen
ilmiöpäiviin, jolloin esitys ei häiritse oppitunteja.
- Kouluvierailuja jatketaan syksyllä.
- Kouluvierailuesitys pitää vielä kääntää ruotsiksi.

Kirkkonummen kunta
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja
08.05.2018

4/2018

13 (15)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Nuorisovaltuusto, § 23, 27.03.2018
Nuorisovaltuusto, § 36, 08.05.2018
§ 36
Nuorisovaltuuston esittelyvideo
KIRDno-2017-974
Nuorisovaltuusto, 27.03.2018, § 23
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässään
esittelyvideotoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Emma Alppi.
Esittelyvideo toteutetaan kevään aikana.
Ehdotus
Kuullaan esittelyvideotoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
•
•
•
•
•
•
•

Nuorisovaltuuston esittelyvideotoimikunta kokoontui 9.3.
Päätetään whatsappissa yhteinen kuvauspäivä, joka
olisi huhtikuussa
Akseli Kiviniemi kuvaaja
Emma ja Aapo ohjaajat ja käsikirjoittajat
kamera Mimmiltä/Akselilta
ideana kuvata video nuorisovaltuuston toiminnasta kunnantalolla
Mimmi selvittää voiko kunnantalolla kuvata lauantaisin tai
sunnuntaisin

Nuorisovaltuusto, 08.05.2018, § 36
Nuorisovaltuusto nimesi toimintasuunnittelupäivässään
esittelyvideotoimikunnan, jonka kutsuu koolle nuorisovaltuutettu Emma Alppi.
Esittelyvideo toteutetaan kevään aikana.
Ehdotus
Kuullaan esittelyvideotoimikunnan ajankohtaiset asiat.
Päätös
Kuultiin toimikunnan ajankohtaiset asiat:
- Esittelyvideoiden osien kuvaamisesta on sovittu lautakuntien sihteerien
kanssa. Pian päästään toivottavasti kuvaamaan.
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§ 37
Ilmoitusasiat
Ehdotus
Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat, sekä kuulla edustajien
raportit tapahtumista.
Päätös
Nuorisovaltuusto merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja osallistui vanhusneuvoston
kokoukseen 12.4. Vanhusneuvosto toivoi, että nuorisovaltuuston
jäsenet voisivat lähteä avustamaan ikäihmisiä älypuhelimien,
tablettien ja tietokoneiden käytössä. Kokouksessa keskusteltiin
asiasta ja päädyttiin siihen, että nuorisovaltuusto voi auttaa
keräämään joukn motivoituneita ja innokkaita nuoria auttamaan
ikäihmisiä digilaitteiden käytössä, mutta nuorisovaltuutetut itse
eivät pysty sitoutumaan kyseiseen toimintaan.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja osallistui 20.4. Turvallinen
koulutie -hankkeen ideapajaa, johon osallistui n. 40 edustajaa
Kirkkonummen kouluista ja oppilaitoksista.
Saga Lavi ja Arttu Leskinen osallistuivat 24.4. Kirkkonummen
kulttuurifoorumin loppukeskustelupaneeliin. Paneelin yhteenveto
oli, että tarvitaan enemmän yhteistä keskustelua, suunnittelua,
mutta myös yhteistoimintaa, jotta kulttuurin tekemistä voidaan
edistää ja tukea entistä tehokkaammin Kirkkonummella. Toiveena
oli kulttuuritalo, jossa voisi pitää musiikki- ja taidetapahtumia.
Kirkkonummen nuorisovaltuusto on pyydetty mukaan Allianssin
Nuorelle turvallinen yhteisö -projektin tiedonkeruuseen.
Fokusryhmähaastattelu järjestetään Kunnantalolla ke
23.5. klo 15.00. Haastattelu ei edellytä valmistautumista ja
haastattelumateriaali käsitellään anonyymisti.
Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston seuraava kokous on
9.5. Kumpikaan Kirkkonummen edustajista ei pääse paikalle. Artulle
voi ilmottautua, jos pääset mukaan.
Nuvalle on perustettu Trellotaulu, jossa seurataan työnalla olevia
asioita. Kutsu Trello-sovellukseen on tullut sähköpostiin.
Nuorisovaltuuston seuraava kokous on tiistaina 12.6.2018
Nuorisovaltuusto kerää kouluvierailuilla ja tapahtumissa nuorilta
allekirjoituksia aloitteeseen, jossa vaaditaan kunnalta lisää
kesätyöpaikkoja nuorille kesäksi 2019.
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Muutoksenhakukielto
§29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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