
ULVILAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 6.5.2021  klo 17.30
Paikka: Teams-alusta
Paikallaolijat:

Maija Berg
Tiina-Leena Berg
Topias Berg
Erika Ilves
Tapio Kivisaari
Jenna Laine
Onni Lehto
Verna Myllymaa, puheenjohtaja
Miia Nolvi

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:
Emma Tiainen
Mari Kotolahti
Viivi Laiho

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Kokous avattiin 17.36.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Nimenhuuto

Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto.
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat.
Päätös: Maija ja Topias Berg valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Uuden sihteerin valinta

Päätösehdotus: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi sihteeri.
Päätös: Valtteri Lahti on lähettänyt eroanomuksen sihteerin tehtävästä. Tuulikki Kuuskeria
ehdotettiin, vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.



6. Kuntavaalipaneeli

Päätösehdotus: Käydään läpi kuntavaalipaneelitapahtuman asiat. Sovitaan, kuka juontaa
tapahtuman.
Päätös: Käytiin läpi kuntavaalitapahtumaa. Kukaan ei ilmoittautunut halukkaaksi juontaa
tapahtumaa, Verna lupasi hoitaa jos ei ole halukkaita.

7. Toinen kannanotto yhdessä Nakkilan nuorisovaltuuston kanssa
Päätösehdotus: Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin toinen kannanotto, lähetetään se Nakkilan nuvaan ja siitä
Väylävirastolle. (Liite 1)

8. Porin nuvan kanssa yhteistyö
Päätösehdotus: Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Pohditaan yhteistyötä Porin nuvan
kanssa. Verna kävi viime viikolla Porin nuvan kokouksessa.
Päätös: Sovittiin, että pidetään Porin nuvan kanssa yhteinen palaveri asiasta.

9. Stipendien jako
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää, haluaako se jakaa stipendejä päättäville luokille.
Päätös: Jaetaan stipendit  lukion, ammattikoulun (Winnova ja Sataedu) ja yläasteen
päättäville luokille. Stipendi jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on edistänyt koulun
yhteishenkeä ja oppilaiden asemaan. Selvitetään rahatilanne, ja jaetaan nämä jos siihen on
varaa.

10. Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.
Päätös: Kuultiin Nuva ry Lounais-Suomen piirin terveiset Viivi Laiholta.

11. Seuraava kokous

Päätösehdotus: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Alustavasti 19.8.2021, palataan asiaan lähempänä.

12. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Kokous päätettiin klo 18.15.

______________________________                     ______________________________

Maija Berg                                                               Topias Berg



Liite 1

Ulvilan ja Nakkilan nuorisovaltuustojen uusittu kannanotto Haistilan tasoristeyksen

poistamisesta

Ulvilan ja Nakkilan nuorisovaltuustot julkaisivat 9.4.2020 kannanoton, jossa nostimme esiin huolen

Haistilan tasoristeyksen poistamisen vaikutuksista nuorten liikkumiseen. Sittemmin olemme saaneet

Ulvilan kaupungilta selvityksen suunnitelmasta, jossa esitetään alikulun rakentamista Haistilan

risteyksen läheisyyteen sekä pienemmän hiekkatien rakentamista Haistilan tasoristeyksen ja

Satakunnantien välille. Olemme hyvin iloisia siitä, että reitti, jonka katkeamisesta olimme

huolissamme, ei tule katkeamaan.

Lähdimme kuitenkin laatimaan uutta kannanottoa, koska näemme, että tasoristeysten poiston

yhteydessä olisi loistava mahdollisuus parantaa nuorten tienkäyttäjien turvallisuutta. Mielestämme

nykyisen Haistilan tasoristeyksen ja Satakunnantien väliin suunniteltu hiekkatie tulisi tehdä

hiekkatien sijaan kunnolliseksi asfaltoiduksi maantieksi. Tällaisella ratkaisulla mopot, mopoautot ja

muut nuorten käytössä olevat hitaat ajoneuvot siirtyisivät käyttämään uutta tietä.

Uusi reitti vähentäisi merkittävällä tavalla kyseisten ajoneuvojen kulkemista yli valtatie kahden.

Valtatie kahdella sijaitseva Haistilan risteys on hidasta ajoneuvoa kuljettavalla nuorelle hyvin

vaarallinen. Vaarallisuuteen vaikuttaa useita tekijöitä, joista suurimpana kuljettajan kokemattomuus

liikenteessä. Nuorten käyttämät ajoneuvot ovat hyvin hauraita ja kiihtyvät hitaasti, jolloin niillä on

vaikea liittyä tielle, jossa on 80km/h nopeusrajoitus. Valtatie kahden Haistilan risteys uusittiin vähän

aikaa sitten. Uusitussa risteyksessä on liityttävä hetkeksi valtatie kahdelle, eikä sen yli ole mahdollista

ajaa suoraan, kuten ennen. Lisäksi on syytä huomioida, että alueella kulkee paljon raskasta

liikennettä, joiden kanssa kolarointi olisi nuorelle kohtalokas.

Toivomme, että suunnitelmia harkittaisi vakavasti, sillä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta olisi

mahdollisuus parantaa merkittävällä tavalla. Valitettavasti valtatie kahden Haistilan risteyksen

uusimisessa nuorten liikenneturvallisuutta ei otettu tarpeellisella tavalla huomioon ja uudistuksen

myötä uhka onnettomuuksiin vain kasvoi. Nakkilan ja Ulvilan nuorisovaltuustot toivovat, että

liikenneturvallisuuden kohdalla tehtäisiin ryhtiliike.


