
    PÖYTÄKIRJA  2/2019 

 

 

Aika:   Torstai 31.10.2019 klo 11.30 -12.20 

Paikka:  Varkauden kaupungintalo, valtuustosali 

Läsnä: Hynninen Kati  pj, kaupunginhallituksen vpj 

Mikkonen Jussi   sihteeri, nuorisopalvelut 

Koulujen lapsiedustajat 

Surakka Topias  Puurtilan koulu 

Hyttinen Sara  ” 

Ohisalo Matleena  ” 

Laitinen Leea  Kangaslammin koulu 

Vartiainen Anni  ” 

Vänttinen Jeremias  ” 

Nevalainen Liisa  Könönpellon koulu 

Kolari Neea   ” 

Korhonen Emma  Luttilan koulu 

Matilainen Waltteri  ” 

Rautiainen Josefiina  ” 

Soininen Kerttu  Waltterin koulu 

Melaranta Eevi  ” 

Niiranen Ville  ” 

Neuvonen Tuukka  Lehtoniemen koulu 

Särkkä Anni   ” 

Hynninen Paavo  ” 

Hokka Jesse  Repokankaan koulu 

Syrjälahti Milla  ” 

Montonen Nenna  ”  

Koulujen aikuiset edustajat 

Rosenberg Soile  Könönpellon koulu 

Mustonen Mirva  Repokankaan koulu 

Matilainen Wilma  Waltterin koulu 

Paavonsalo Miia  Puurtilan koulu 

Räisänen Sanna  Luttilan koulu 

Pylkkänen Heta  Lehtoniemen koulu  

Muut edustajat 

Häkkinen Urpo  Varkauden ev.lut.srk. 

Honkanen Marja-Liisa   hyvinvointikoordinaattori, 

   saapui 11.55 

 

 



Rytilahti Kati  nuorisopalv. lähiesimies 

Maarit Tenhunen  nuorisopalvelut 

1 § 
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen.   

Päätös: Kati Hynninen avasi kokouksen klo 11.35. 

2 § 
Todetaan läsnäolijat Todetaan läsnäolijat. 

Päätös:   Todettiin.  

3 § 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös:  Todettiin. 

4 § 
Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta 
 

27.5.2010 kokouksessa päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat ja 
ääntenlaskijat valitaan vuorotellen kouluittain. Vuorollaan ovat 
pöytäkirjan tarkastajina toimineet 2017 syksy/Luttilan koulu, 2018 
kevät/Waltterin koulu ja syksy 2018/Könönpellon koulu ja kevät 
2019/Lehtoniemen koulu. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 

 

Päätös:  Lehtoniemen koulu esitti Puurtilan koulua ja esitys hyväksyttiin. 

5 § 
Warpasten vuoden 2019 määrärahan käyttö   

  Warpasten päätettäväksi on nuorisopalvelujen talousarvioon 
                                       varattu 2000 euron määräraha. Määrärahan käytöstä on päätetty 
                                       kevään kokouksessa.  
  Päätöksenä oli, että raha jaetaan tasan koulujen kesken ja 
  käytettävä summa on 285,70 euroa/koulu. 

  Mihin raha on käytetty:  

                                        Lehtoniemi  

  Lehtoniemen koulu käyttää rahaa hankkimalla jalkapallot kaikkiin 

                                       luokkiin ja elokuvahetkeen herkkuja  

  Waltterin koulu 

  - hankkii urheiluvälineitä 

   



  Kangaslampi 

                                       - käyttää urheiluvälineisiin 

  Puurtila 

  - ei ole vielä käyttänyt eikä suunnitellut  

  Repokangas 

  - ei ole vielä käyttänyt 

                                      Luttila 

  - ostettu maalia pihan leikkialueiden maalaamiseen ja 

  hankitaan palkintoja tapahtumiin kuten talent-kilpailuun. 

  Könönpelto 

  - ei ole vielä suunnitellut rahan käyttöä  

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

6 § 

Varkauden ev.lut.srk:n puheenvuoro 

  Urpo Häkkinen esitteli seurakunnan kasvatustoimen ja kertoi, 

  että on tullut uusia työntekijöitä. Marrasleirille on ilmoittautuminen 

  menossa.   

Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

7 § 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

 

  Varkaudessa työstetään parhaillaan lasten ja nuorten 

                                       hyvinvointisuunnitelmaa.    

  Nuorisopalveluiden lähiesimies Kati Rytilahti ja hyvinvointi- 

  koordinaattori Marja-Liisa Honkanen esitteli lasten ja  

  nuorten hyvinvointisuunnitelman ja edustajilta kysyttiin vastauksia 

  erilaisiin kysymyksiin.    

  Kuultiin koulujen edustajien välittämiä lasten ajatuksia, 

  jotka ovat vastauksia osallisuuskoordinaattorin esittämiin  

                                       kysymyksiin:  

  Mitkä ovat hyvän elämän edellytykset?  Mikä on nyt hyvin ja mitä 

  voisi kehittää? Parannusehdotuksia? 

  Käytössä on someseinä, jolle osanottajat voivat esittää 
                                       kysymyksiä, kommentteja ja ideoita. Someseinän käytön ohjeistaa 
                                       ja toimintaa ylläpitää nuorisonohjaaja Jussi Mikkonen. 



  Osallisuuskoordinaattori kokoaa saadusta materiaalista yhteen- 
  vedon ja toimittaa sen suunnitelmaa työstävän työryhmän  
  käyttöön. 
   
  Kokouksessa em. lisäksi esitetyt kysymykset: 
  - Mikä auttaisi siinä, että useampi söisi kouluruokaa? 
  - Mitä kivaa voisi tehdä jos ei olisi niin paljon puhelimella? 
 
  Liite 1: Lasten vastauksista koostettu aineisto 

Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

8§ 
Kokousasia  Warpaset kokoontuu kahdesti vuoteen, keväällä ja syksyllä  
  Osallisuuskoordinaattori Anneli Heikkinen esittää, että 
   kokouspäivät vakinaistetaan siten, että kevään kokous merkitään  
  pidettäväksi viikon 12 torstaina ja syksyn kokous 
  viikon 44 torstaina klo 11.30-13, paikkana valtuustosali ellei  
  toisin päätetä. Näin väliin jää yksi kokonainen viikko syysloman 
  jälkeen ja päivät voidaan laittaa kaupungin vuosikelloon. 

  Nuorisopalvelujen osallisuuskoordinaattori vierailee sopimuksen  
  mukaan koulujen hallitusten kokouksissa viikolla 8 ja 39.  
  Tavoitteena on säännöllistää yhteistyötä ja saada aikaan 
  keskustelua ajankohtaisista asioista ja saada esille myös 
  Warpasten kokouksen käsittelyyn tulevia aiheita. 

Puheenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

9§ 
Muut esille tulevat asiat 

Päätös:  Ei muita esille tulevia asioita. 

10§ 
Kokouksen päättäminen 
 
                                        Puheenjohtaja päättää kokouksen.  

Päätös:                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20. 

 
 Puheenjohtaja  Kati Hynninen 
    
 Sihteeri   Jussi Mikkonen 



 

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. 

  Varkaudessa ______/_____2019 

 

  Topias Surakka  Saara Hyttinen 
  Puurtilan koulu  Puurtilan koulu 

  Matleena Ohisalo 
  Puurtilan koulu 


