
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 11.3.2021  klo 17.30
Paikka: Teams-alusta
Paikallaolijat:

Maija Berg
Tiina-Leena Berg
Topias Berg
Erika Ilves
Tapio Kivisaari
Tuulikki Kuuskeri, kokouksen sihteeri
Jenna Laine
Onni Lehto
Verna Myllymaa, puheenjohtaja
Miia Nolvi
Roope Rantala

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:
Emma Tiainen

1. Kokouksen avaus

Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Kokous avattiin 17.33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Nimenhuuto

Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto.
Päätös: Päätetään nimilistan mukaan. Nuorisovaltuuston sihteerin poissaollessa sihteerin
virkaa toimittaa tässä kokouksessa Tuulikki Kuuskeri.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Kivisaari ja Topias Berg.

5. Uuden sihteerin valinta

Päätösehdotus: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi sihteeri. Esitellään tarkemmin
kokouksessa.
Päätös: Sihteerin valinta siirretään seuraavaan kokoukseen.



6. Kuntavaalipaneeli

Päätösehdotus: Päätetään kuntavaalipaneelin järjestämisestä. Ehdotuksena, että
kuntavaalipaneeli järjestetään 6.4.2021. Jaetaan vastuutehtävät liittyen kuntavaalipaneeliin.
Päätös: Topias Berg ja Roope Rantala poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn
ajaksi. Kuntavaalipaneelin päivä siirrettiin 17.5.2021.

7. Aloite koskien Kaskelotin ilmaisen käytön jatkamisesta hyppytunneilla

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto vie eteenpäin aloitteena toivetta siitä, että toisen asteen
opiskelijoilla jatketaan mahdollisuutta käyttää Kaskelotin palveluita ilmaiseksi hyppytunneilla.
Päätös: Aloite hyväksytään ja viedään eteenpäin suoraan sivistysjohtajalle. Liite 1

8. Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.
Päätös: Käytiin läpi muut esille tulevat asiat ja merkittiin ne tiedoksi.

Espoon nuorisovaltuusto järjestää lenkkikilpailun ja osallistumme siihen. Roope ottaa
vastuun tästä.

Otetaan Haistilantien katkaisuun liittyen yhteyttä Nakkilan nuorisovaltuustoon ja laaditaan
siitä kannanotto. Asiaan palataan WhatsAppissa.

9. Seuraava kokous

Päätösehdotus: Seuraava kokous pidetään 6.5.2021.
Päätös: Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 6.5.2021 klo 17.30.

10. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Kokous päätettiin klo 18.14.

______________________________                     ______________________________

Tapio Kivisaari                                                          Topias Berg



Liite 1

Aloite toisen asteen oppilaiden vapaa-aikakeskus
Kaskelotin palveluiden käytöstä.

Ulvilan nuorisovaltuusto esittää, että Ulvilan toisen asteen oppilaille tarjottaisi
mahdollisuus käyttää Ulvilan vapaa-ajankeskus Kaskelotin palveluita ilmaiseksi
koulupäivän aikana. (Kello 9-15 arkipäivisin)

Ulvilassa on kuluvana lukuvuonna tarjottu kokeiluna toisen asteen opiskelijoille Kaskelotin
palvelut koulupäivän aikana ilmaiseksi. Käytännössä nuorisovaltuusto esittää, että kokeilusta
tehtäisiin pysyvä toimintatapa. Nuorisovaltuusto toivoo saamansa palautteen pohjalta, että
käyttöaikaa pidennetään yhdellä tunnilla, jotta oppilaat joiden lukujärjestykset ovat täynnä,
pääsisivät liikkumaan välittömästi koulupäivän jälkeen. Koulupäivä ikään kuin jatkuisi heidän
osaltaan omatoimisella liikuntatunnilla.

Kokeilu on saanut monet nuoret liikkeelle ja kaupungin tarjoamaa mahdollisuutta on käytetty
ahkerasti, vaikka mainostaminen jäänyt vähäiseksi. Paremmalla markkinoinnilla saisimme
varmasti lisää nuoria liikkumaan. Kokeilun myötä moni nuori on myös innostunut käymään
Kaskelotissa omalla ajallaan ja ostanut oman kymppikortin. On koko kaupungin etu, että
nuoret voivat hyvin ja ovat hyvässä kunnossa.

Ulvilan kaupungin koulut kuuluvat Liikkuva Koulu -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on
edistää opiskelijoiden liikkumista koulupäivän aikana. Koulun arjessa opiskelijoiden terveyttä
on pyritty edistämään tarkastelemalla työergonomiaa sekä kannustamalla oppilaita
liikkumaan. Terveellisillä elämäntavoilla on suuri vaikutus nuorten jaksamiseen. Liikuntaan ja
aktiivisuuteen tukeminen ja kasvattaminen olisi tärkeää erityisesti nuoruusiässä, kun
irtaudutaan perheen piiristä ja luodaan omia elämäntapoja.

Ulvilan lukiolla teetettiin kysely syksyn 2019 aikana, jossa tehtiin alustavaa kyselyä, kuinka
moni käyttäisi Kaskelotin palveluja koulupäivän aikana. Kyselyyn vastanneista 73,5%
käyttäisi Kaskelotin palveluja koulupäivän aikana, mikäli ne olisivat ilmaisia.

Vapaa-ajankeskus Kaskelotti on keskeisellä paikalla ja nuorten helposti saavutettavissa.
Kokeilun tuoma muutos on toiminut vetovoimatekijänä Ulvilalle lisäämällä positiivista kuvaa
koko kaupungista. Tämä aloite tukee myöskin Ulvilan kaupungin liikuntastrategiaa, jossa
yhdeksi kehittämiskohteeksi on nostettu nuorten liikkumattomuuden edistäminen.
Strategiassa todetaan myös, että kaupunki ehkäisee liikkumattomuutta uudenlaisin
ratkaisuin.

Kokeilusta aiheutuneet kustannukset ovat olleet kaupungissa hyvin minimaaliset.
Käytännössä Kaskelotin kulut eivät ole nousseet. Päinvastoin nuorten innostuminen on
lisännyt lipputuloja tuomalla Kaskelottiin uusia asiakkaita.



Ulvilassa 11.3.2021

Ulvilan nuorisovaltuusto


