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16.12.2020  

Nuorisovaltuusto  
  

  

  

  

Nuorisovaltuuston kokous  
  

Aika: 16.12.2020,  16.30-18.03  

  

Paikka: Etäkokous  

  

Jäsenten läsnäolo:  
  

Hakala Rasmus  ☒  

Halen Tua  poistui 17.51 ☒  

Hamarila Viivi  ☒  

Kontiokorpi Enni  ☒  

Koskinen Eino  ☒  

Lisinen Veeti  ☒  

Majabacka Maia  ☒  

Noponen Kaarlo  ☒  

Nummila Mimosa ☐  

Paju Petteri  ☒  

Puranen Katrina  ☒  

Sirkiä Erika  ☒  

Tammi Otto  ☒  

Toikka Iina ☐  

Tuominen Elsa  ☒  

  

  

Muut osallistujat:  

Heimo Eemil               Nuva-ohjaaja  

Sirkiä Hanna              Kummivaltuutettu   
 

  

  

Käsiteltävät asiat  
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1 Kokouksen avaus  

 Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
  

  

 Päätös 103§ :     Kokous avattiin ajassa 16.30 

  

  

  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Ehdotus:  Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

  

 

                         Päätös 104§ :   Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus  

  

  

   

3 Pöytäkirjantarkistajien valinta  

Ehdotus:          Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa.  

  

 

 Päätös 105§ :    Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Puranen Katrina 

                                       ja Sirkiä Erika.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

  

   

4 Esityslistan hyväksyminen    

  

Ehdotus:          Hyväksytään esityslista.   

                      

 

                   Käsittely:          Lisättiin Liikuntatyöryhmän muodostaminen kohdaksi 9. 

 
  

Päätös 106§ :   Päätettiin lisätä kohta 9 
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5 Salialoiteryhmä   

  

Ehdotus:          Käydään läpi salialoiteryhmän tilanne   

 

Käsittely:          Rasmus Hakala ilmoitti salityöryhmän palaverin olleen 

                    lauantaina. Rasmus Hakala kertoi, että palaverissa luettiin 

                    salityöryhmän kyselyyn tulleet vastukset ja pohdittiin ideoita 

                    toimenpide-ehdotusta varten. Rasmus Hakala kertoi, että  

                    kokouksessa pohdittiin että ilmaiset salikortit parantaisivat 

                    nuorten yhdenvertaisuutta ja vähentäisivät syrjintää.  

                    Rasmus Hakala lisää, että ilmaiset salikortit tukisivat 

                    Liikkuva Kaarina ja Liikkuva koulu ajatuksia. Rasmus 

                    Hakala kertoi, että salityöryhmän toimenpide-ehdotus tulisi 

                    vapaa-ajan lautakunnan 3.2.2021 kokoukseen. 
 

 

                      Päätös 107§ :    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi 

   

  

  

  

6 E-vaalit  

  

Ehdotus:          Käydään läpi mahdollisten e-vaalien tilanne  

 

                       Käsittely:         Rasmus Hakala kertoi, että viime maanantaina oli kokous, 

                                       jossa saatiin yleinen kuva sekä 2832 euron tarjous e-vaalit  

                                       palvelulta. Rasmus Hakala ilmoitti, että äänestäminen 

                                       e-vaalit alustalla tapahtuisi äänestyskoodilla, jonka 

                                       Kaarinassa opiskelevat voisivat saada esimerkiksi tuntien 

                                       alussa. Rasmus Hakala pohtii, että ongelmana e-vaaleissa 

                                       olisi se, miten Kaarinan ulkopuoliset oppilaat saisivat  

                                       äänestyskoodin. Rasmus Hakala mietti, että kyseiset 

                                       oppilaat voisivat pyytää koodin. Tua Halen kysyi oliko 

                                       muita vaalipalveluita kilpailutettu ja ottaa esimerkiksi  

                                       Webropollin. Rasmus Hakala vastasi, ettei muita alustoja ole  
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                                       kilpailutettu, mutta pitää kipailutusta hyvänä ideana. Rasmus  

                                       Hakala kertoo, että Kaarinan kaupunki harkitsee e-vaalien 

                                       käyttöä laajemmin kokouksissaan. Elsa Tuominen sanoi, 

                                       että e-vaalien maksun vaikuttaessa seuraavan 

                                       nuorisovaltuuston budjettiin merkittävästi, palvelun 

                                       ostaminen ei olisi hyvä idea ja toteaa, että on velvollisuus  

                                       kilpailuttaa eri vaalien tarjoajat. Eemil Heimo kehottaa  

                                       kysymään kaupungilta tietoa eri alustojen vahvuuksista ja  

                                       heikkouksista. Hanna Sirkiä ilmoittaa laittaneensa viestiä  

                                       neljään eri palveluun jotka tarjoavat vaaleja internetin  

                                       välityksellä. Eino Koskinen mainitsi, että vaalien tulee olla  

                                       läpinäkyvämpiä mitä viime vaalien. Hanna Sirkiä kertoi, että  

                                       viime vaaleissa päätettiin olla julkistamatta äänestystuloksia  

                                       eri kiintiöiden luomasta äänten epätasaisesta  

                                       jakautumisesta johtuen. Elsa Tuominen huomautti, että  

                                       kiintiöiden ollessa julkisia myös vaalien äänitulokset voisivat  

                                       olla julkisia. Rasmus Hakala on samaa mieltä. 
 

 

 

                 Päätös 108§ :       Nuorisovaltuusto vertailee internetin välityksellä 

                   tarjottavia vaalipalveluita ja jatkaa keskustelua vaaleista 

                   tammikuun kokouksessa. 
  

  

7 Kaarina-lehden kolumnivuorot  

  

  

 Ehdotus:  Mietitään Kaarina-lehden kolumnivuorojen vastaanottamista 

                    

Käsittely:           Rasmus Hakala kertoi Kaarina-lehden ottaneen yhteyttä  

                     kolumnilistan laatimisen takia. Rasmus Hakala kertoo 

                     Kaarina-lehden ehdottaneen, että nuorisovaltuusto 

                     tekisi kolumneja esimerkiksi neljä kertaa vuodessa.  

                     Rasmus Hakala ehdottaa, että jokaisella kolumnilla olisi 

                     eri kirjoittaja. Eino Koskinen, Otto Tammi ja Maia 

                     Majabacka ilmoittivat olevansa kiinnostuneita kolumnin 

                     kirjoittamisesta.  

  

  



  

Kaarinan kaupunki  Pöytäkirja  5 (9)  

16.12.2020  

Nuorisovaltuusto  
  

  

  

Päätös 109§ :   Nuorisovaltuusto päättää kirjoittaa kolumneja 

                     Kaarina-lehteen vuonna 2021. 
   

  

8 Ympäristötyöryhmä  

  

 Ehdotus:           Annetaan tehtävä ympäristötyöryhmälle  

  

 

Käsittely:           Rasmus Hakala kertoi osallistuneensa ilmastokokoukseen  

                     ympäristöinsinööri Pasi Saarion ja hyvinvointikoordinaattori 

                     Hanna Inkeröisen kanssa. Kokouksessa päätettiin, että  

                     nuorisovaltuusto tekee koonnin Powerpoint-sovellukseen  

                     nuorten ilmastokyselystä, joka esitettäisiin 11.1.2021.  

                     Rasmus Hakala ehdottaa, että ilmastotyöryhmä voisi jatkaa  

                     ympäristötyöryhmänä. Valtuutetut Eino Koskinen, Kaarlo 

                     Noponen, Maia Majabacka, Elsa Tuominen, Veeti Lisinen,  

                     ja Otto Tammi olivat kiinnostuneita ympäristötyöryhmään 

                     osallistumisesta. 

                          
 

                    Päätös 110§ :     Valtuutetut Eino Koskinen, Kaarlo Noponen, Maia  

                                       Majabacka, Elsa Tuominen, Veeti Lisinen ja Otto Tammi  

                                       osallistuvat ympäristötyöryhmään.      

  

  
 

9 Liikuntatyöryhmä  

  

                           Ehdotus:          Muodostetaan liikuntatyöryhmä   

  

                        Käsittely:          Rasmus Hakala kertoi, että 26.1.2021 on Kaarinan  

                                         liikkumisen edistämisen projektiryhmän kokous, johon 

                                         nuorisovaltuusto on kutsuttu vastaamaan kysymyksiin 

                                         nuorten liikkumisesta ja liikkumattomuudesta. Rasmus 

                                         Hakala kysyi halukkaita liikuntatyöryhmään, joka 

                                         joka vastaanottaisi kyseisen tehtävän. Valtuutetut Eino  

                                         Koskinen, Kaarlo Noponen ja Veeti Lisinen olivat 

                                         kiinnostuneita liikuntatyöryhmään osallistumisesta.      
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                        Päätös 111§ :   Valtuutetut Eino Koskinen, Kaarlo Noponen ja Veeti 

                                         Lisinen osallistuvat liikuntatyöryhmään. 
  

 

  

10 Kummivaltuutettujen kuulumiset  

  

  

 Ehdotus:           Kuullaan kummivaltuutettujen kuulumiset   

  
  

                       Käsittely:         Hanna Sirkiä kertoi, että Sote-lautakunta päätti laittaa koulut.  

                                                    etäopetukseen ja mainitsi, ettei opettajia oltu tiedotettu   

                                       tarpeeksi etäopetukseen menemisestä. 
 
 

 

                  Päätös 112§ :       Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 

  

  

  

11 Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset  

  

 Ehdotus:          Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset  

  

                   Käsittely:        Eemil Heimo kertoi, että nuorisotilat ovat olleet auki 

                                       ilman käyttörajoituksia, mutta nuorisotiloilla ei saa  

                                       tehdä ruokaa. Eemil Heimo kertoi nuorisopalveluiden  

                                       muuttaneen yhteiseen tilaan Kaarinan keskustaan. 

                                       Eemil Heimo ilmoittaa nuorisopalveluiden tehneen  

                                       asiakaspalvelukyselyn, johon on jo tullut vastauksia hyvin. 

 

 
 

Päätös 113§ :  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
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12 Ilmoitusasiat  

  

12.1 Lautakuntien kuulumiset  

  

  

Ehdotus:          Kuullaan lautakuntien kuulumiset  

 

Käsittely:        Otto tammi kertoi että kaupunginkehityslautakunnan   

                    kokouksessa puhuttiin Hovirinnan alueen  

                    pysäköintimahdollisuuksista ja ensi vuoden taloudesta. 

                    Petteri Paju ilmoitti, että teknisen lautakunnan kokouksessa 

                    ei ollut nuorisovaltuustoa koskevaa tietoa. Katrina Puranen 

                    kertoi, että henkilöstölautakunnassa ei ollut  

                    nuorisovaltuustoa koskevaa tietoa. Erika Sirkiä kertoi, että  

                    sivistyslautakunnassa puhuttiin Kaarinan lukion  

                    oppilaskiintiöstä ja Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan  

                    mahdollisesta lakkauttamisesta. Erika Sirkiä kertoi, että  

                    näillä näkymin musiikkiteatterilinja tultaisiin lakkauttamaan,  

                    mutta Kaarinan lukion aloituspaikkoja ei leikattaisi. Eino  

                    Koskinen kertoi, että Sote-lautakunnassa ilmoitettiin  

                    koulujen sulkemisesta korona-viruksen takia. 

 
 

  

Päätös 114§ :   Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi 
  

  

12.2 Kaupunginvaltuuston kuulumiset  

  

Ehdotus:           Kuullaan kaupunginvaltuuston kuulumiset  

  

 

 

                       Käsittely:          Rasmus Hakala kertoi, että kaupunginvaltuuston    

                                        kokouksessa käsiteltiin Topinojan muuttamista  
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                                         kiertotalouspuistoksi. 
 

  

Päätös 115§ :    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi 
  

  

12.3 Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto  

  

  

Ehdotus:               Kuullaan Lounais-Suomen piirin ja Nuorisovaltuuston 

                        liiton kuulumiset  

  

 

 

                     Käsittely:                Lounais-Suomen piiriltä ja Nuorisovaltuustojen liitolta ei           

                                                   ole tullut uusia ajankohtaisia asioita 

 

             

 

 

                      Päätös 116§ :        Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi 
  

  

  

  

13 Muut asiat 

   

Käsittely:             Eino Koskinen mainitsi, että kaksi vuotta sitten Turussa oli     

                       aloite mopoilualueen muodostamisesta, joka epäonnistui. 

                       Eino Koskinen kertoi, että Kotkassa kokeilu oli kuitenkin  

                                                         onnistunut. Eino Koskinen kertoi soittaneensa Kotkan 

                                           nuorisotoimenjohtajalle ja saaneensa muutamia vinkkejä. 

                                           Eino koskinen ehdotti, että nuorille voitaisiin perustaa 

                                           mopopaja, jossa voitaisiin muun muassa korjata mopoja 

                                           tai vuosittainen mopoihin liittyvä tapahtuma. Eemil Heimo 

                       sanoi idean olevan hieno. Eemil Heimo kuitenkin painotti 

                                                         että tulisi selvittää, että mitä on mahdollista tehdä 

                                           pajassa ja mitä paja tai tapahtuma maksaisi ja Eemil 
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                                           Heimo ilmoittaa, että nuorisopalvelu voi 

                                           mahdollisesti osallistua mopotapahtumaan mukaan.  

                                           Eemil Heimo ehdotti vapaaehtoistyöntekijöiden käyttöä 

                                           pajassa tai tapahtumassa. Rasmus Hakala ehdotti, että 

                                           nuorisovaltuusto voisi järjestää keskusteluillan 

                                           mopotapahtumaan tai mopopajaan liittyen. Otto Tammi  

                                           kannatti ehdotusta. 

 

 

                   Päätös 117§:        Nuorisovaltuusto jatkaa keskustelua mahdollisesta 

                                           mopotapahtumasta ja mopopajasta. 

                                           

  

 

 

 Kokous päätettiin ajassa 18.03 


