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Aika

15.01.2019 klo 17.30 alkaen

Paikka:

Kunnantalo, Valtuustosali

Läsnä

Anttonen Nea (poistui 18:25)
Europaeus Veikka
Ilvonen Aino
Juvakka Eino
Lonka Taina
Kosunen Moona
Kukkura Sanna
Tattari Kiia
Tauriainen Ossi
Tilli Onni
Valkeapää Mira poissa
Ohjaaja: Juvakka Sanna

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:32
2. Sihteerin valinta
Ehdotus: Edetään sihteerivalinnassa aakkosjärjestyksessä (nuoret).
Päätös: tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Veikka Europaeus
3. Kokouksen laillisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
Ehdotus: Kokouksen ajankohta on ilmoitettu edellisessä kokouksessa 6.11.2018. Paikalla on
vähintään neljä Nuorten vaikuttajaryhmän jäsentä. Kokous todetaan täten lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouksen ajankohta on ilmoitettu
6.11.2018 ja paikalla on 7 (seitsemän) nuorten vaikuttajaryhmän jäsentä

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2 kpl), jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Edetään pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestyksessä.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kiia Tattari ja Moona Kosunen
5. Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi
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Päätös: Hyväksytään
6. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen




Kiusaamisasiat: edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa on kerrottu nuorten vaikuttajaryhmän
huolestumisesta kiusaamisen suhteen, on laitettu rehtorille ja asia on otettu esiin
opettajankokouksessa
Aseman koulun parakki – on jo käytössä ja toimii hyvin



Hygieniapassin suorittaminen – ollut koululla ja osallistujia oli lukiosta ja 9 - luokilta



VR kansalaisadressi – delegaatio käynyt puhumassa Helsingissä. Saatu poisjääneiden
junavuorojen vuoksi yksi ylimääräinen bussivuoro päivälle



NuVa heijastimet jaettu koululaisille ja nuorisotilalla on muutamia vapaasti otettavissa

7. Koulujen kuulumiset
a. Simpeleen koulu (ala- ja yläluokat) Alakoulussa ei mitään ihmeellistä. Yläkoulussa
muutama suoritti hygieniapassin, yläkoulun hyvinvointikyselyn (Elämäni Sankari) tulokset
puhututtaa
b. Rautjärven aseman koulu: ei mitään erikoista.
c. Rautjärven lukio: tulossa vanhojen tanssit 15.2. ja penkkarit 14.2. sekä laskettelu reissu
Tahkolle 21.2.(mukana 9 – luokkalaisia).
d. Sampo/ muut toisen asteen laitosten asiat: Sampo Roadshow kiertää kouluilla.
8. Järjestöjen ja seurakunnan kuulumiset: viikonloppu riparit Päivärannassa ja Pitkäjärvellä.
Rippikouluun osallistuvat ovat saaneet valita, mille rippileirille osallistuvat.
9. Kunnanhallituksen edustajan terveiset: nuorten ajorata asioihin on varattu rahaa.
Henkilöstövaihdoksia kunnantalolla.
10. Lautakuntakuulumiset
Hyvinvointilautakunta: Kiusaamis-asiat puhuttiin, toivotaan että lisätään tiedotusta, mistä saa
apua.
Elinympäristölautakunta: Simpeleen koulu on saanut äänentoistolaitteita. Rautjärven sisäilma
tutkimuksen tulokset käytiin läpi.
11. Lausuntopyyntö Simpele – Änkilä osayleiskaavan ja laajennuksen kaavaluonnoksesta
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Rautjärven kunnanhallitus on 7.1.2019 § 6 päättänyt asettaa Simpele – Änkilä osayleiskaavan
nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten 14.1. – 15.2.2019 väliseksi ajaksi sekä päättänyt
pyytää osallistumis- ja arviointi-suunnitelman mukaisesti lausunnot kaavaluonnoksesta
viranomaisilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä.
Pyydämme lausuntoanne osayleiskaavaluonnoksesta 15.2.2019 mennessä. Lausunnossa
pyydämme erityisesti kannanottoja vaihtoehtoisista liikennejärjestelyistä, jotka liittyvät Metsä
Board Oy:n kartonkitehtaan alueelta poistettavan Pitkäjärven tien korvaaviin kevyen liikenteen
järjestelyihin sekä Simpeleen rautatieaseman saavutettavuuden parantamiseen.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteella rautjarven.kunta@rautjarvi.fi tai
postitse osoitteella Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, 56800 Simpele.
Päätettiin että oppilaita otetaan mukaan lausunnon tekemiseen. Liikuntatunneilla käydään läpi
vaihtoehtoisia reittejä ja opettajan johdolla kirjoitetaan luokittain lausunnot. NuVa koostaa
lausunnoista yhden yhtenäisen lausunnon.
12. Toiminnat ja tempaukset: Sanna keskustelee koululla ja JP Natusen kanssa vaikuttamishankkeista.
13. Muut asiat, ajankohtaiset asiat
Joukkoliikenne –aikataulujen muutokset julkaistu kunnan sivuilla. Kesätöistä ilmoituksia
todennäköisesti helmikuun aikana. Sisäilma-oireiden lomakkeita jaossa aseman koululla.

14. Seuraavan kokouksen päivämäärä
Ehdotus: Tiistai 12.3. tai 26.3.2019 klo 17:30 kunnantalolla
Päätös: 26.3.2019 klo 17:30 kunnantalolla.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58
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