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Nuorisovaltuusto 

 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: 10.09.2020,   16.30-18.17 
 
Paikka: Etäkokous 
 
Jäsenten läsnäolo: 

 
 

Hakala Rasmus  ☒ 
Halen Tua   poistui 17.56 ☒ 
Hamarila Viivi  ☒ 
Kontiokorpi Enni  ☒ 
Koskinen Eino  ☒ 
Lisinen Veeti  ☒ 
Majabacka Maia saapui 16.51 ☒ 
Nummila Mimosa ☐ 
Noponen Kaarlo  poistui 18.01 ☒ 
Paju Petteri  ☒ 
Puranen Katrina  ☒ 
Sirkiä Erika  ☒ 
Tammi Otto  ☒ 
Toikka Iina ☒ 
Tuominen Elsa  ☒ 

 
 
Muut osallistujat: 

Kati Koskinen poistui 18.04 
Eemil Heimo 
Åsa Gustafsson  poistui 17.56 
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Käsiteltävät asiat 

 

1 Kokouksen avaus 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös 66§: Avattiin kokous ajassa 16.30 

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös 67§: Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
  

3 Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 

 
Päätös 68§: Valittiin valtuutetut Eino Koskinen ja Enni Kontiokorpi 

 
  
4 Esityslistan hyväksyminen  

Ehdotus: Hyväksytään esityslista 
 

Käsittely: Muutettiin kohdan 5 otsikko vuoden 2021 budjetiksi ja lisättiin 
kohta 6 sivistyslautakunnan lautakuntavastaavan valinta 

 
Päätös 69§: Päätettiin muuttaa kohdan 5 otsikko ja lisätä kohta 6 

 
 
 

5 Vuoden 2021 budjetti 

Ehdotus: Käydään läpi kummivaltuutettujen kanssa ensi vuoden 
mahdolliset säästötoimenpiteet 
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Käsittely: Åsa Gustafssoon esitteli talousarvioraamin 2021.Kertoi, mitkä 
ovat Kaarinan tulot ja menot. Mietittiin mitkä asiat voisivat olla 
sellaisia, mistä leikataan ja mitä pidetään. Puheenjohtaja ehdotti, 
että lautakuntavastaavat voisivat ilmoittaa, mikäli leikkauksista 
keskustellaan lautakunnissa. Ehdotti myös, että voitaisiin kutsua 
talousjohtaja lokakuun kokouksessa. Olisi myös hyvä tapa 
tutustua ja ruveta tekemään yhteistyötä. Åsa ehdotti, että 
nuorisovaltuusto voisi ehdottaa kaupunginjohtajalle eri ehdotuksia 
leikkauksista ja säästöistä 

 
Päätös 70§: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin jatkaa asian käsittelyä tulevissa 

kokouksissa 
 

6 Nuorisovaltuuston edustaja sivistyslautakunnassa 
 
 

Ehdotus: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi sivistyslautakunnan vastaava 
 

Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan uusi lautakuntavastaava 
sivistyslautakuntaan. Ehdokkaiksi asettui Erika Sirkiä ja Katrina 
Puranen. Äänet jakautuivat seuraavasti: Erika Sirkiä 10 ääntä ja 
Katrina Puranen 3. Erika Sirkiä valittiin uudeksi sivistyslautakunta 
vastaavaksi. Puheenjohtaja ehdotti, että varaedustajaksi valitaan 
Katrina Puranen.  

 
Päätös 71§: Nuorisovaltuusto valitsi sivistyslautakunnan vastaavaksi Erika 

Sirkiän ja varajäseneksi Katrina Puranen 
 

 
 

7 Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustossa 
 

Ehdotus: Keskustellaan nuorisovaltuuston mahdollisesta 
kaupunginvaltuuston edustuspaikasta 

 
Käsittely: Puheenjohtaja kertoi, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Jere Järvinen ja nuorisovaltuuston kummivaltuutettu Hanna Sirkiä 
ovat lähteneet mukaan asian hoitamisessa. Oli saanut hieman 
negatiivisen vastaanoton kaupunginvaltuustossa. Puheenjohtaja 
kertoi myös, että oli kirjoittanut mielipidekirjoituksen asiaa 
koskien. Painotti, että nuorisovaltuustolla olisi tärkeä olla paikka 
kaupunginvaltuustossa. Åsa Gustafsson painotti, että 
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hallintosäännössä on määritelty, ketä kaupunginvaltuuston 
kokouksissa saa olla paikalla. Eli kaikkien puolueiden tulisi olla 
samaa mieltä edustuspaikasta, jotta hallintosääntöä voitaisiin 
muuttaa. Käsittely voi siis kestää kauan. Puheenjohtaja ehdotti, 
että mikäli paikka saataisiin, voisi nuorisovaltuuston edustaja 
kaupunginvaltuustossa olla puheenjohtaja. Kaarlo Noponen 
kannatti ehdotusta ja ehdotti, että varajäsen olisi 
varapuheenjohtaja. Eemil Heimo kannatti ja ehdotti, että 
nuorisovaltuuston kannattaisi kartoittaa, mikäli joku toinen 
nuorisovaltuuston valtuutettu haluaisi edustajaksi. Puheenjohtaja 
ehdotti, että mahdolliselle kaupunginvaltuuston paikalle 
ehdotettaisiin edustajaksi puheenjohtajaa, 

 
Päätös 72§: Valittiin puheenjohtaja Rasmus Hakala edustajaksi mahdolliseen 

kaupunginvaltuuston paikkaan 
 
 
 
8 Kummivaltuutettujen kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan kummivaltuutettujen kuulumiset 
 
Käsittely: Kummivaltuutetut eivät olleet paikalla tässä kohtaa 
 
Päätös 73§: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 

9 Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 
 

Käsittely: Eemil Heimo kertoi, että nuorisopalvelut ja nuorisotyöntekijät 
kokoontuvat joka maanantai kokoustamaan. Viime 
kokouksessa puhuivat, että haluavat tänä lukuvuonna parantaa 
yhteistyötä nuorisovaltuuston ja nuorisotyön kanssa. Kouluihin 
on suunniteltu kaksi hanketyöntekijää. Kati Koskinen kertoi, 
että leikkaukset huolestuttavat ja skeittiramppi-hanke etenee 
hiljalleen. Kertoi myös, ettei projekti valmistu tällä kaudella, 
mutta kumminkin projekti hoidetaan loppuun asti. 
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Päätös 74§: Merkittiin tiedoksi 
 

 
10 Ilmoitusasiat 
 

10.1 Lautakuntien kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntien kuulumiset 
 

Käsittely: Maia Majabacka kertoi, ettei ympäristölautakunnan 
kokouksessa noussut esille mitään nuorisovaltuustoa 
koskevaa. Otto Tammi kertoi, että kaupunkikehityslautakunnan 
kokouksessa hyväksyttiin Hovirinnan koulun kaavoitus. 
Myönsivät myös luvan lastenkodille Piikkiöön. Petteri Paju 
kertoi, ettei teknisenlautakunnan kokouksessa noussut esille 
mitään nuorisovaltuustoa koskevaa. Eino Koskinen kertoi, ettei 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa noussut myöskään esille 
mitään nuorisovaltuustoa koskevaa. Elsa Tuominen kertoi, ettei 
henkilöstölautakunnan kokouksessa tullut esille mitään 
nuorisovaltuustoa koskevaa 

 
Päätös 75§: Merkittiin tiedoksi 

 
 

10.2 Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto 
 

Ehdotus: Kuullaan Lounais-Suomen piirin ja Nuorisovaltuustojen liiton 
kuulumiset 

 
Käsittely: Ei mitään uutta. Otto Tammi kertoi, että aktiivipäivät ovat tulossa 

9.-11.10. Kaarlo Noponen on mahdollisesti myös kiinnostunut 
osallistumisesta. 

 
Päätös 76§: Merkittiin tiedoksi 
 

11 Muut asiat 
 
 
Kokous päätettiin ajassa 18.17 
 
 
  


