
   MUISTIO 

 

Aika  Keskiviikko 20.11.2019 klo 14 – 15.46 

Paikka  Varkauden kaupungintalon valtuustosali, Ahlströminkatu 6 

Läsnä  Mikkonen Jussi puheenjohtaja, nuorisopalvelut/KD 

  Piippo Janina sihteeri, nuorisopalvelut 

  Hokka Iisa  Waltterin koulun oppilaskunta/Wanuva 

  Hakkarainen Juulia ” 

  Rämö Ronja  ” 

  Toivonen Neea ” 

  Pöysti Eve  ” 

  Kurkela Julia  ” 

  Korkala Jimi  Wanuva 

  Kauppinen Viivi ”   

  Rothström Ada ”  poistui 15.26 

  Ikonen Roni  ”  /Sakky 

  Pöysti Pia  ” 

  Rothström Tom ” 

  Karvinen Eemeli Könönpellon tilatoimikunta 

  Markkanen Nelli ” 

  Markkanen Niko ” 

  Hämäläinen Maija ” 

  Markkanen Ida Nuorisojaosto 

  Laitinen Jyri  Nuorisopalvelut 

  Laukkanen Helga Varkauden ev.lut.srk:n nuoret 

  Pesonen Jenni  Sakky 

  Multanen Janne ” 

  Grön Birgitta  ” 

   

  Tsupari Hannu kaupunginjohtaja, poistui 15.29 

  Rajamäki Kari kaupunginvaltuuston pj, SDP 

  Huikko Laura  kaupunginvaltuuston jäsen, Vihreät 

  Honkanen Marja-Liisa hyvinvointikoordinaattori 

  Rytilahti Kati  lähiesimies, nuorisopalvelut 

  Heikkinen Anneli osallisuuskoordinaattori, nuorisopalvelut 

  Kainulainen Erja erityisnuorisotyöntekijä, nuorisopalvelut 

  Kukkonen Marko  liikuntapalvelujen esimies, paikalle 15.35  

  Pekkonen Päivi nuorisonohjaaja, nuorisopalvelut  

  Urpo Häkkinen nuorisotyönohjaaja, Varkauden ev.lut.srk,

  Hanna-Kaisa Kankkunen Mansikka ry 

  Paananen Pasi Perussuomalaiset 

  Kokouksessa käytettiin hyödyksi ns. someseinää, jonka käytön 

  puheenjohtaja ohjeisti ja ohjasi.  



  Someseinän viestintä on muistion liitteenä, 

  liite 1. 

1 

Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Jussi Mikkonen avasi kokouksen klo 15.20. 
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Todetaan läsnäolijat Todettiin. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020 -2023 

  Hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Honkanen kertoo Varkauden 

  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta ja sen valmistelusta.                      

Marja-Liisa Honkanen kertoi millaisilla keinoilla saadaan lisättyä nuorten 

 hyvinvointia. Hän kävi läpi myös kouluterveyskyselyn tuloksia.   

  Hän esitti nuorille kaksi kysymystä: 
 
  1. 20.11.2022: Mitkä kolme asiaa ovat selvästi parantuneet? 
  2. 20.11.2022: Mitkä kolme asiaa ovat selvästi parantuneet? 
  3. 20.11.2022: Mikä on ollut tärkeintä Sinun hyvinvointisi kannalta? 
  Liite: vastaukset   

Anneli Heikkinen pyysi puheenvuoron, jossa kysyi Miten osallistujat 

kehittäisivät vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä? Nuoret 

vastasivat kirjoittamalla someseinälle . 

Kati Rytilahti pyysi puheenvuoron kysyäkseen mitä kautta somesta 

nuoret huomaisivat tiedotuksen parhaiten. 

Iisa Hokka käytti puheenvuoron ja kertoi, että parhaiten tieto tavoittaa 

nuoret snapchatin ja instagramin kautta. 
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Muut esille tulevat asiat Kerro Wanuvalle ideasi ja osallistu sen toteuttamiseen! 

  Nuorisovaltuusto Wanuva on ottanut vuonna 2019 käyttöön ns. 

  osallistuvan budjetoinnin eli kaikki varkautelaiset nuoret voivat 

  tehdä ehdotuksia, miten nuorisovaltuuston käytettävissä oleva 

  määräraha voitaisiin käyttää. Määräraha on vuositasolla 15 000 

  euroa ja se sisältyy nuorisopalvelujen talousarvioon.  

  Tänä vuonna määrärahaa on käytetty mm. vapputapahtuman 

  järjestämiseen yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa, nuorten talon  

  Wanuvan toimitilan/kokoustilan sisustamiseen sekä 

  Könönpellon nuorisotilatoimikunnan toiminnan kehittämiseen. 

  Loppuvuodesta tuetaan Nuorten Talon pikkujoulujen ohjelman 

  järjestämistä ja osallistutaan Joulukassikeräykseen. Aiemmin 

  suurin menoerä on vuosittain järjestetty WanuvaRock-tapahtuma. 

 

  Someseinään liittyviä lisäkysymyksiä/Anneli Heikkinen: 

  Millaisia musiikkitapahtumat pitäisi olla?  

  Hän kysyi, kuinka moni osanottajista on käynyt Nuorten Talolla? 



  Osanottajista suurin osa oli jo ehtinyt käydä nuorisotilalla. 

  

  Nuoret toivoivat esiintymistilaisuuksia paikallisille nuorille kuten esim. 

  tanssiryhmille. Neea Toivonen lupautui yhdyshenkilöksi asiassa. 

   

  Osanottajille jaettiin mainos nuorisopalvelujen ja Soisalo-opiston yhteis- 

  työssä järjestettävästä dj-kurssista. 

  Liikuntapalvelujen esimies Marko Kukkonen kertoi, että liikunta- 

  palvelujen investoinnit pienenevät, koska uutta uimahalli ei toistaiseksi  

  tulekaan.  

  Vanhaa kunnostetaan se, mitä voidaan. 

  Vattuvuorelle on tulossa kuntoiluportaat vuonna 2020 ja tämä sai 

  nuorilta positiivisia kommentteja. 

  Ikävänä uutisena hän kertoi, että Hertunrannan lähiliikuntapuisto on 

  joutunut ikävän ilkivallan kohteeksi. Nyt sieltä oli varastettu roska- 

  pöntöt (6 kpl), joiden arvo on 350 euroa/kpl. 

  

  Päättäjistä läsnä olleista kaupunginvaltuuston pj Kari Rajamäki  

  kannusti puheenvuorossaan nuoria vaikuttamiseen ja kertoi, miten 

  hänen nuoruudessaan mm. teiniliitto toimi aktiivisesti.  

  Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari toi esille, että näihin Warjovaltuuston 

  kokouksiin olisi hyvä osallistua koko kaupungin johtoryhmä. 

  Osallisuuskoordinaattori Anneli Heikkinen totesi, että kaupunginhallitus 

  teki syksyllä päätöksen, että jokainen kaupunginvaltuustossa 

  edustettuna oleva puolue, sekä jokainen hallintokunta nimeäisi  

  Warjovaltuuston kokouksiin edustajansa. Kokouspäivät on merkitty 

  kaupungin vuosikelloon ja ne ovat keväällä Eurooppa –päivä 9.5. ja 

  syksyllä Lapsen oikeuksien päivä 20.11. Näiden päivien sattuessa  

  viikonlopuksi, kokouspäivä on edellinen tai seuraava arkipäivä. 

  Hän toivoi myös kehitettävän nuorten osallistumista koulujen kautta, 

  sillä kysymyksessä on myös eräänlainen erilainen oppimisympäristö.  
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Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.46. 

 

  Muistion laatija  Janina Piippo 

  

LIITE  Someseinällä käyty keskustelu 

 

 
 



 
 
 

 


