
 

Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 6.5.2020/                      Kokous 5  

Teams-verkkokokous 

Paikalla:   

Viivi Huotari, Senni Jouhten, Vili Kanniainen, Pinja-Riikka Karvonen, Inga Koskenniemi, Onni Kuivala, Patrik 
Neitola, Aada Nissinen, Ville Palinsaari, Sini Pekkala, Vilja Peltokorpi, Venla Pieniniemi, Anni-Maria Teirikko 
ja Eetu Vainionpää  

Sanna Tauriainen ja Pirjo Ranta  

 

Esityslista:  

1. Kokouksen avaus 16.15  

Kokous alkoi 16.26 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 28.4.2020 Nuvalaisille sähköpostilla. Kaikki ovat paikalla. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta 
 

4. Valiokunta asiat  

Valtuuston seminaari: Honkasen päiväkodista on ollut puhetta, myös taloudesta puhuttiin. Kunnan 
sopeuttamistoimet sekä Köykkyrin alueen suunnittelu.  

Resurssivaliokunta: - 

Elinvoimavaliokunta: Kunnan yritystuet ja tonttiasiat 

Palveluvaliokunta: 2 kokousta; Puhetta lukion opetussuunnitelmasta, palveluliikenneselvitys ikäihmisille, 
kodinhoitotuen palvelut, varhaiskasvatuksen sopeuttamistoimet, asiakasmaksut 2. kokouksessa puhetta 
päiväkodeista, supistus lukion kurssitarjonnasta, esiopetuksen koulukuljetukset puhuttivat myös paljon.  

Yhteisöllisyysvaliokunta: Liikuntahanke, sähköiset kokouskäytännöt 

 

5. Talouskatsaus 

Napakka tilannekatsaus taloustilanteesta. Kunnassa YT neuvottelut kesken.  

 

 

 



6. Muut asiat 

Mitä asioita tulisi ottaa huomioon lähiopetukseen palaamisessa? Vastaukset Marja-Leena Meriläiselle. 

- Vanhemmat kävisivät ohjeistukset jo kotona ennen kuin koulut alkavat. Esim. ei saa halata, pese 
käsiä yms.  

- Tarpeeksi hyvä, selkeä ja yksinkertainen ohjeistus kaikkeen kouluun liittyvään suojautumiseen. 
Käydään ennakkoon kotona. 

- Tarpeeksi hyvä porrastus menemisiin ja tulemisiin. Tarpeeksi aikuisia valvomaan tilannetta ja 
turvavälejä. Tilajärjestelyjen tulee olla todellisesti väljät, eikä tiloissa tule oleskella samanaikaisesti 
useita ryhmiä. Tulee opetusta mahdollisuuksien mukaan porrastaa. 

- Työmäärä ei saa olla liian iso, ei liikaa kokeita yhtäaikaisesti. Huoli, että 2. viimeiselle viikolle tulee 
monet kokeet. 

- Keskityttäisiin oppimiseen ei kokeisiin. 
- Ruokailu aikataulutettu/ porrastettu, ruoan jakaa aikuinen ja ruoat suojattuna. Hyvä hygieniataso. 
- Mitä tehdään, jos oppilaalla on korona oireita? Ohjeet, jos on kipeä? Valtioneuvoston 

yksinkertaistetut ohjeet. 
- Korona kiusaaminen? Ettei aivastus tai yskäisy leimaa. Kuinka allergia oireet todetaan? Oppilaille 

selkeät tiedot sairastamisesta. 
- Opetus tulee toteuttaa ohjeistuksen mukaisesti samoissa ryhmissä, niin laajasti kuin se on 

mahdollista.  
- Jotta hyvä käsihygienia toteutuu, tulee siihen liittyviä toimia valvoa jollakin tavalla.  

- Mm. välitunneilla valvontaa tulee tehostaa, jotta fyysisiä kontakteja ei synny.  
- Kuinka kartoitetaan oppimisen tasoja ja korona-aikana kotona opittua? Ja tarvetta lisätuelle 

oppimisen suhteen syksylle? 

 

Nuorten työelämätiedot 

- Kesätyösetelin jakotilaisuuksissa muistutetaan työeläkemaksuista yms.  
- Nuorelta nuorelle muistutus instassa, että palkasta lähtee työeläkemaksut, tellit ja lellit.  
- Joku ottaa haltuun tämän teeman ja tekee insta postaukset tietoiskumaisesti.   

Esim. -> tiesitkö, että palkastasi menee eläkemaksut? Ja linkissä tiedot. 
 
Palaveri asiasta: ti 12.5 klo 16? Senni, Sini ja Onni Akatemialla 
 
Teemassa nuorten mielenterveys: Pinja, Vilja ja Inga 

7. Nuvalle esitetyt viestit 

          - 

8. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on to 4.6 klo 17.15, Akatemialla. Ihana nähdä kaikki �! Ohjaamo hanke listalla. 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 18.02 


