Padasjoen Nuorisovaltuusto
PADASJOEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS
ESITYSLISTA
AIKA: 9.4.2019
KLO:17.00
PAIKKA: NUOKKU
LÄSNÄ: Santeri Lahtinen, Ilari Lahtinen, Miska Tähtinen, Markku Lahtinen, Pauliina Koskela

18§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

19§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

21§

LAUSUNTO/NUORISOTILOJEN SIIRTO PAPPILANMÄEN KOULUN YHTEYTEEN
Nuorille on tehty kysely liittyen nuorisotilojen siirrosta Pappilanmäen koulun yhteyteen.
Nuorisovaltuusto käy kyselyn tulokset läpi ja tekee sen pohjalta lausunnon sivistyslautakunnalle.
Kyselyn tulokset: Vastauksia yhteensä 54, joista 20 oli Kullasvuoren koululta ja 34
Pappilanmäen koululta. Alakoululaisten vastauksista 10 oli muuton puolesta ja 10 vastaan.
Yläkoululaisten vastauksista 3 oli muuton puolesta ja 31 vastaan.
10 alakoululaista koki nykyisen nuokun turvallisena ja tuttuna paikkana. Myös se koettiin
hyväksi alakoululaisten keskuudessa, että uimahalli on lähellä. Pappilanmäen koululle
ei koeta tuloa yhtä turvalliseksi.
Muuton positiivisiksi puoliksi alakoululaiset kokivat kauppojen sijainnin.
Yläkoululaisten mielestä nykyinen nuokku on sijainniltaan hyvä, koska kuntosali,
kirjasto ja matkahuolto ovat lähellä. He eivät halua, että nuokku sijaitsee samassa
rakennuksessa kuin koulu, koska haluavat erottaa koulun ja vapaa-ajan.
Yläkoululaisia myös mietitytti, uskaltaako kaikki alakoululaiset tulla nuokulle koulun
jälkeen, jos nuokku on Pappilanmäellä.
Uusien tilojen rakentaminen on kallista ja nykyiset tilat ovat hyvät – ei koettu järkevänä,
että kunta käyttää rahoja tähän.
Yläkoululaiset eivät halua, että nuokusta tulee ”iltapäiväkerho” koulun tiloihin, vaan
pitävät tärkeänä, että se on erillään koulusta.
Hyvinä puolina 3 vastaajaa piti, että tilat uudistuisi, olisi lähempänä kauppoja ja
koulun muita tiloja (mm. liikuntasalin ja kotitalousluokan) voisi hyödyntää.
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Padasjoen Nuorisovaltuusto
Päätös: Selkeä enemmistö ei halua nuokun muuttavan Pappilanmäen koulun
tiloihin. Nuorisovaltuusto tekee asiasta lausunnon, jonka Ilari Lahtinen
esittelee seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.
22§

SATAMAN VALOT-TAPAHTUMAN SUUNNITTELU
Nuorisovaltuusto päätti, että elokuun alussa sovitaan työnjaosta. Lisäksi nuorisovaltuusto hyväksyi Pauliina Koskelan esityksen esiintyjästä ikärajattomaan
tapahtumaan.

23§

MUUT ASIAT
Nuorisovaltuusto päätti, että osallistuu alakoululaisten vappudiscon järjestämiseen
yhdessä nuokun ja vanhempainyhdistyksen kanssa pe 26.4.

24§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.
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