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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuova § 45
Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun
paikalla on vähintään 1/3 jäsenistä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Todetaan osallistujat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Nuorisovaltuuston päätös:
Paikalla 15 nuorisovaltuuston 35:stä jäsenestä. Todetaan kokous lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Nuova § 46
Puheenjohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Nuorisovaltuuston päätös:
Valittiin Anduena Canhasi ja Camilla Kirvesniemi pöytäkirjan tarkastajiksi.
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Edustajien terveiset
Nuova § 47
Kaupunginvaltuusto
Elma Mettälä ja Maria Palmroos, varaedustajat Anssi Moilanen ja Emmi
Hartama
Terveiset:
Kaupunginvaltuuston kokous 18.3.
Kävimme läpi Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -kaavoitushanketta.
Keskustelimme Kouvolan liittymisestä hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien foorumiin (HINKUUN) ja Kouvola liittyy kyseiseen foorumiin. Tutustuimme kaikkien Kouvola 2019-2022 monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmaan. Keskustelimme talousarviomuutoksesta 2019 palkkamäärärahoihin ja talousarviovalmistelun jälkeen vapautuneiden virkojen
palkkausmäärärahat poistetaan talousarviosta. Valittiin kasvatus -ja opetusjohtajaksi Veikko Niemi ja maaseutulautakunnan varajäseneksi Jukka
Mattila.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta lautakunta
Anni Rautiainen ja Veikko Rantala, varaedustaja Heini Mäkelä
Terveiset: Ei terveisiä
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Onni Espo ja Sonja Vilkki, varaedustaja Anni Rautiainen ja Tessa
Lahtinen
Terveiset:
Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.3.2019
Akatemiajohtaja Timo Pahkala esitteli Kouvolan urheiluakatemian vuoden
2018 toimintakertomusta.
Kokouksessa tarkasteltiin lasten ja nuorten lautakunnan tilinpäätöstä vuodelta 2018, minkä perusteella kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi
lasten ja nuorten lautakunnan sekä hyvinvointipalvelujen tukipalvelujen
talousarvion toteutumisvertailussa esitetyt arvioinnit taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2018.
Kouvolan yhteislyseon opetussuunnitelman muutokset 1.8.2019 alkaen hyväksyttiin. Muutokset koskevat äidinkielen kursseihin ÄI17 ja ÄI18, englannin kurssiin ENA14, psykologian kursseihin PS10 ja PS1e, historian
kursseihin HI11 ja HI13, liikunnan kurssiin LI12 ja opinto-ohjaus kurssi
OP7.
Lautakunnan nimen muutoksen johdosta kokouksessa käsiteltiin…

lautakunnan päätösvallan siirtämistä kasvun tuen viranhaltijoille

lautakunnan päätösvallan ja viranomaistehtävien siirtämistä varhaiskasvatuksen viranhaltijoille

lautakunnan päätösvallan siirtämistä perusopetuksen viranhaltijoille

lautakunnan päätösvallan siirtämistä toisen asteen koulutuksen viranhaltijoille
Palvelusopimus uimaopetuksen toteuttamisesta 2019-2020 hyväksyttiin.
Kokouksessa myös tarkasteltiin kevään 2019 yhteishaun tuloksia, joissa
kävi ilmi, että naisien määrä lukiokoulutukseen haussa on suurempi miehiin verrattuna. Esimerkiksi Kuusankosken lukioon naisia haki 66 ja poikia
38. Ammattikoulun vetovoimaisimpina aloina olivat Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT) ja tekniikan alat.
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Kim Strömmer esitteli perusopetuksen kehittämisen toteutussuunnitelmaa,
minkä keskiössä olivat Valkealan ja Anjalan koulu.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Veikko Rantala ja Anssi Moilanen, varaedustaja Henriikka Salo
Terveiset: Ei terveisiä
Maaseutulautakunta
Helmi Iiliäinen ja Noora Mäkelä, varaedustaja Juho Lanki
Terveiset:
13.3. pidetyssä kokouksessa käytiin läpi maaseutupalvelujen vuoden 2018
tilinpäätös sekä ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen maaseutulautakunnalle.
Tekninen lautakunta
Henriikka Salo ja Emmi Hartama, varaedustaja Maria Palmroos
Terveiset:
Teknisen lautakunnan kokouksessa 26.3. kuultiin Miehonkankaan osayleiskaavan valmisteluvaiheesta, hyväksyttiin Pappilankujan asemakaavanmuutos, hyväksyttiin uudelleenpäällystysohjelman (asfaltti) hyväksyminen vuodelle 2019, sivutien katusuunnitelma Valkealan kirkonkylällä, Heisanharjun ulkoilureitin kunnostamisen hankehakemus, teknisen lautakunnan toimivallan siirtäminen (delegointi), talousarviomuutos 1_2019,
investoinnit (TELA/Yhdyskuntatekniikka) ja merkittiin tiedoksi teknisen
lautakunnan talouden kuukausiraportti 1-2/2019
Kymen jätelautakunta
Anni Kurittu, varaedustaja Heini Mäkelä
Terveiset:
28.3.

lautakunnan vuoden 2018 tilinpäätös

talousarvion 2019 käyttösuunnitelma

toimivallan edelleen siirtäminen jätehuoltomääräyksiin liittyvän

päätösvallan delegointi

vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

kiinteistöjen liittämisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
Kymenlaakson maakunnan muutosprojektin demokratia- ja
asukasosallisuusryhmä
Onni Espo, varaedustaja Anni Rautiainen
Terveiset:Ei kokousta
Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto
Juho Lanki
Terveiset:
12.3 Kokous:
Merkittiin tiedoksi, että Tulevaisuusjaosto tutustui Elinvoiman kasvu-ohjelmaan, joka on kaupunkistrategian ohjausmalli.
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Aluetoimikuntien toimintasääntöä muutettiin seuraavasti: Aluetoimikunnan
jäsen voi tarvittaessa toimia sihteerinä, varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia ja valittavilta jäseniltä tiedustellaan halukkuutta puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan asemaan.
Aluetoimikuntien toimintasääntömuutoksen ohessa poistettiin ehdotus jäsenten täysi-ikäisyysvaatimuksesta
Päätettiin aiempien päätösten mukaisesti perustaa myös Keskustan, Valkealan ja Kuusankosken (ml. Jaalan alue) aluetoimikunnat. Jäsenhaku
käynnistyy ja valittavat jäsenet esitetään 27.5 valtuustolle.
Ohjaamojen ONNI-hankkeen kehittämisryhmä
Onni Espo
Terveiset: Ei terveisiä
Nuorten vaali-ilta
Vaalityöryhmä
Terveiset:
Vaali-iltaan osallistui lähes kaikista puolueista edustusta ja katsojiakin oli
runsaasti. Toivo Haimin juontama paneeli sujui ongelmitta lukuunottamatta
panelistien pitkiä vastauksia, joiden vuoksi tahtia piti kiristää. Alex
Mattsonin esitys kruunasi onnistuneen illan.
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 – työpaja
Terveiset:
Työpajassa käytiin läpi tämän hetkiset hiilidioksidipäästöt kunnittain ja
aloittain. Pohdimme myös miten päästöt saataisiin kuriin.
Vanhusneuvosto
Terveiset:
Vanhusneuvosto kokoontui 18.3. Asialistalla oli
varhais tuen palveluiden esittely, vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen, toiminta ja käyttösuunnitelman hyväksyminen
vanhusten viikon vastuuhenkilöiden valinta sekä tulevan suunnittelu mm:
avoin hallinto päivästä.
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Nuokkarikierrokset
Nuova § 48
Nuorisovaltuusto kiertää Kouvolan alueen nuorisotilat. Tutustuu
toimintaan ja tiloihin sekä esittelee toimintaansa.
Aikataulu:
Haalin nuokkari ti 9.4.
Mylsän nuokkari ke 10.4.
Kuusaan nuokkari ma 15.4.
NuPa NuortenPaikka ke 24.4.
Voikkaan nuokkari to 25.4.
Inksan nuokkari to 25.4.
Lehdokin nuokkari ma 6.5.
Puljun nuokkari ti 7.5.
Jaalan nuokkari ke 8.5.
Valkkiksen nuokkari ti 14.5.
Korian ja Sippolan nuokkarilla ei järjestetä tapahtumaa tänä keväänä.
Valtuutetut laittavat edustushupparit päälle. Kierroksilla järjestetään osallistava kilpailu, jonka nuva tuomaroi ja voittajajoukkue saa leffaliput, maximi
ryhmä koko 4hlö.
Hallituksen ehdotus:
Valitaan nuokkarikierroksille osallistujat nuorisovaltuuston huhtikuun kokouksessa.
Nuorisovaltuuston päätös:
Nuorisovaltuutetut osallistuvat mahdollisuuksien mukaan nuokkarikierroksille.
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Tapahtumatyöryhmän suunnitelmat
Nuova § 49
Nuorisovaltuustolla on kiinnostusta nuorten itsenäisyyspäivän gaalan järjestämiseen, jos tapahtuman kustannukset järjestyvät yhdessä nuorisopalveluiden kanssa. Työryhmän kanta on, että järjestetään gaala, jos rahoitus
saadaan vähintään puoliksi nuorisopalveluilta.
Koulutustapahtuma oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksille sekä ohjaaville
opettajille










Koulutustapahtuma/seminaari oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksille
Tapahtuman alkuun joku tunnettu puhuja puhumaan mm. koulukiusaamisesta, tämän jälkeen yläasteiden ja toisen asteen oppilaitosten
oppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset jakautuisivat omiin ryhmiin,
joissa esim. vertaisoppimista, työpaja-tyylistä oppimista tms.
Ohjaaville opettajille oma koulutusosio keskenään
Yläkoulujen oppilaskuntien hallituksille koulutusta esim. kokouskäytänteistä, ensin pidettäisiin ns. ”huono” kokous, tämän jälkeen nuorisovaltuutetut pitäisivät esimerkkikokouksen
Kuulumisten vaihtaminen hallitusten välillä
Kuinka hallitus voi vaikuttaa muuallakin kuin omalla koululla
Puhujaksi ehdotetaan Lasten ja Nuorten säätiön dreamsteria
Alustava päivä tapahtumalle to 19.9.2019 koulupäivän aikana

Nuorisovaltuuston päätös:
Järjestetään itsenäisyyspäivän gaala yhteistyössä nuorisopalveluiden
kanssa. Toteutetaan myös seminaari oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksille sekä ohjaaville opettajille. Järjestetään mahdollisesti jotain toimintaa
myös europarlamenttivaaleihin liittyen.
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Virkistystyöryhmän suunnitelmat
Nuova § 50
Virkistystyöryhmä ehdottaa ryhmäytys-/virkistysviikonlopuksi 17.-19.5. tai
24.-26.5. Viikonloppu voisi olla joka yhden tai kaksi yötä. Toiminnaksi
ehdotetaan Fun-vuokraamon zorb-vesipalloa tai minigolffia Lampila
Golffissa.
Nuorisovaltuuston päätös:
Virkistys pidetään 17.5. yhden yön ajan. Lauantaina 18.5. pidetään
mahdollisesti istujaiset NuortenPaikassa euroviisuja varten.
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Koko perheen tapahtuma Tykkimäen moottoriradoilla 4.5.2019
Nuova § 51
Tapahtuman tarkoituksena on lisätä perheiden yhteisöllisyyttä esittelemällä
sitä eri moottori ja liikunnallisin keinoin unohtamatta liikenneturvallisuutta ja
terveyttä. Kaupungin teemana on tänä 10-vuotis juhlavuonna
yhteisöllisyys, joten tapahtuman arvona on erityisesti niin perheiden kuin
erilaisten yhdistysten yhteistyö ja mukana olo. Tapahtuman ajankohta on
Kouvola 10 vuotta juhlaviikon alkuun.
Tapahtumassa esitellään erilaisia moottoriurheilulajeja, urheilulajeja, terveyttä ja ensiapua unohtamatta. Liikenneturvallisuus tulee esille monella
eri tapaa, koska välin tuntuu, että me unohdamme sen tärkeyden.
Perheet ja varsinkin lapset pääsevät tutustumaan eri lajeihin itse kokeilemalla tai simulaattoreiden avulla, löytyisikö esim. uusi harrastuslaji koko
perheelle joko moottori- tai muista liikuntalajeista. Ohjelmassa on erilaisia
leikkimielisiä liikunnallisia ja tietoonkin perustuvia kilpailuja kaiken ikäisille.
Yhdistykset ja urheiluseurat saavat itse päättää, miten he parhaiten
pääsevät esittelemään toimintaansa. Tapahtuma on tarkoitus järjestää
nuorten avulla, jolloin heidänkin äänensä ja toivomuksensa pääsee
oikeuksiinsa ja samalla he pääsevät tutustumaan tapahtuman järjestämiseen, joka taas madaltaa heidän kynnystään alkaa itse toimimaan
yhteistyön puolesta.
Mukan mm. AKK motorssport Turvassa tiellä ja Flying Finn, Kymli,
Liikenneturva, Autoliitto, alueen eri moottoriurheiluseurat ja urheiluseuroja,
aikuiskoulutuskeskus, MLL, SPR, Kuljetus Tuuri, Septech, Tykkimäen
alueen yrittäjiä, Kuljetus Nokkanen, Veho, Auto Suni, Kouvolan laku,
Kaslink ja iso lauma urheilijoita ja urheiluseuroja.
Tapahtuman järjestäjien puolesta Riitta Korpelainen(KSAU) 0407232928
ja Jaana Kapiainen(Kouvolan FK-kerho) 0405513455
Tapahtuma on 4.5. klo 12 alkaen. Nuorisovaltuusto voi olla mukana esim.
messuständi-tyyppisesti.
Nuorisovaltuuston päätös:
Nuorisovaltuusto päätti olla osallistumatta tapahtumaan.
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Eeva Helmisen sähköposti
Nuova § 52
Moi Justiina!
Ajattelin kysyä sinulta, olisiko nuvassa kiinnostusta lähteä tekemään
nuorten tapahtumaa kevään loppuun?
Olen järjestänyt kymenlaakson kulttuurirahaston tuella pienimuotoisia
tapahtumia (tarinailtoja) lähinnä vanhemmalle väelle ja nyt tuumin, että
olisi kivaa tehdä jotakin nuorille.
Mielessäni olisi jonkinlainen ilmaistapahtuma yläkoulu/lukioikäisille, se
voisi olla esim. Retrodisko kevään lopussa. Mukana voisi olla jokin
storytelling-aspekti, kuten nuorten tarinoita
ystävyydestä/rakkaudesta/vaikeuksien voittamisesta ja se voisi näkyä
myös somessa.
Minulla olisi rahoitusta tapahtumaan kymenlaakson Kulttuurirahastolta ja
voisin auttaa tapahtuman suunnittelussa ja mainostamisessa. Nuva voisi
puolestaan olla mukana tapahtuman kehittelyssä ja toteutuksessa
mahdollisuuksien mukaan.
Olen itse ammatiltani yläkoulun ope (olemmekin olleet aiemmin
tekemisissä nuorisovaalien asioissa:) ja meiltä voisi löytyä myös oppilaita,
joilla olisi kiinnostusta lähteä mukaan tapahtuman tekoon.
Jos teillä olisi kiinnostusta tällaiseen keväthappeningiin, voitaisiinko tavata
ja jutella lisää asiasta esim. ensi viikolla jonakin iltapäivänä?
T. Eeva Helminen
Urheilupuiston koulu
P. 0503484891 (oma puhelin)
Hallituksen ehdotus:
Kysytään halukkaita nuorisovaltuuston huhtikuun kokouksessa.
Nuorisovaltuuston päätös:
Nuorisovaltuustolla ei ole tällä hetkellä halukkuutta tai jaksamista lähteä
mukaan.
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Muut asiat
Nuova § 53
Nuorisovaltuuston päätös:
Poliittisten nuorisojärjestöjen esittelyt Yhteislyseolla perjantaina 5.4.
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Ilmoitusasiat
Nuova § 54
Nuorisovaltuuston päätös:
Mahdollisuudet palautteen antoon ruokapalveluista kouluissa
Nuorisovaltuuston 10.1.2019 kokouksen jälkeen selvitettiin, että miten ne
koulut, joille Kouvolan tekniset palvelut eivät tuota kouluruokaa, voivat
vaikuttaa kouluruoan sisältöön. Ruokapalvelusuunnittelija Merja Saarinen
selvitti, miten yksityisten ruokapalvelujen tuottajien yksiköissä (Sote
Kuusankoski ja KSAO Utti) opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta
ruokapalveluista, ruokalistasta tai tehdä aloitteita ko. yksikön ruokapalvelujen kehittämisestä:
Ksao Kauppakatu 1-3, Kuusankoski. Toiminnasta vastaa Helena Sorvo p.
040 356 4598.
Alla on linkki, jonka kautta voi laittaa palautetta sähköisesti. Keittiölle voi
antaa myös suoraa palautetta.
https://www.amica.fi/ravintolat/ravintolat-kaupungeittain/kuusankoski/fenixksao/
Ksao Kopterikuja 65, Utti
Kohteessa on yksityinen toimija Lounasravintola Kopteri p. 046 923 1003.
Olen keskustellut Tatu Mäkelän (Lentokonealan Tiimiesimies) kohteesta
vastaavan kanssa palautteen antamisesta. Toiminnasta ja kehittämisestä
voi antaa tässä kohteessa suoraan keittiöstä vastaavalle.
https://www.lounaskahvilakataja.net/kopteri
Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen palveluraatien kokoukset:
Perusopetuksen palveluraati on kokoontunut vuonna 2018: 5.3.2018 ja
8.10.2018.
Seuraava kokous on 11.3.2019.
II asteen palveluraati on kokoontunut vuonna 2018: 6.3.2018 ja 9.10.2018.
Vuoden 2019 ensimmäinen kokous oli 12.2.2019
Molempiin palveluraateihin olemme saaneet uusia jäseniä.
Palveluraatien toimintaa kehitetään koko ajan. Asiakkaan toiveita kuunnellaan ja pyritään toteuttamaa erilaisia toiveita liittyen ruokalistasuunnitteluun
ja toiminnan kehittämiseen.
Sähköinen kokoushallinnan järjestelmä
Nuorisovaltuuston 7.3.2019 kokouksen jälkeen selvitettini onko
nuorisovaltuuston lautakunta edustajien mahdollista siirtyä myös uuteen
sähköisen kokoushallinnan järjestelmään. Hallintojohtaja Katja Tommiskan
vastaus:
Kaupungin toimielimet ottavat käyttöön sähköisen kokoushallinnan
pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Nuorisovaltuusto

§ 54

4/2019

76

04.04.2019

järjestelmän. Järjestelmän kautta mm. jaetaan esityslistat (sekä julkiset
että salaiset) ja se otetaan toimielinten luottamushenkilöiden käyttöön.
Järjestelmän sisällä ei ole mahdollista tehdä rajauksia esim. tilanteessa,
jossa julkisella esityslistalla on salassa pidettävä liite tai salassa pidettävä
asia. Tämän vuoksi järjestelmän käyttö joudutaan rajaamaan
luottamushenkilöihin.
Lautakuntien nuorisovaltuuston edustajille lautakuntien julkiset esityslistat
jaetaan samalla lailla kuin aiemminkin.
Kymenlaakson alueelliset hyvinvointikertomustyöpajat
Hyvinvointikertomustyöpajojen toiminta on lopetettu sote- ja
maakuntauudistuksen kaaduttua.
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