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Nuorisovaltuuston kokous 
 

Aika: 19.1.2022, Kello 16.30 
 
Paikka                           Etäkokous 

 
Jäsenten läsnäolo: 
  
 

Hakala Rasmus puheenjohtaja  ☒ 

Kinnunen Emil  ☒  

Koskinen Eino  ☒ 

Laitinen Onni  ☒ 

Lintula Eliel  ☒ 

Lisinen Veeti sihteeri ☒ 

Majabacka Maia  ☒ 

Mäkeläinen Helmi  ☒ 

Noponen Kaarlo varapuheenjohtaja  ☒ 

Nurmi Laura  ☒ 

Puranen Katrina   ☒ 

Ranta Peppi  ☒ 

Sirkiä Erika  ☒ 

Talonen Milla  ☒ 

Tammi Otto  ☒ 

Tuominen Helmi  ☒ 

 
 
Muut osallistujat: 

 
Heimo Eemil                          Nuorisovaltuuston ohjaaja 
 
 
 
Käsiteltävät asiat 
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1  Kokouksen avaus 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 

 

Päätös 1§:       Avattiin kokous ajassa 16.43 
 

 

 
2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus:  Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  

Päätös 2§:       Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 
 

3  Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 

  

 
Päätös 3§:       Valittiin valtuutetut Otto Tammi ja Helmi Tuominen 

pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 

    
4  Esityslistan hyväksyminen    

 

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.   
 
                       Käsittely:        Poistetaan esityslistan kohta 5. Nuorisopalvelujohtajan vierailu 
                                       esityslistasta.  
 

Päätös 4§:      Hyväksyttiin esityslista. 
 
 

 
5  Kummivaltuutettu hakemuksen tilanne 

 

  
         Ehdotus:      Käydään kummivaltuutettu hakemuksen tilanne läpi. 
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        Käsittely:       Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti nuorisovaltuustolle  
                          kummivaltuutettu hakemuksen tilannetta. Nuorisovaltuusto oli 
                          kokouksen ajankohtaan mennessä saanut yhteensä kolme  
                          hakemusta. Puheenjohtaja Rasmus Hakala ehdotti, että odotetaan  
                          seuraavaan, eli helmikuun, kokoukseen saakka, jos hakemuksia  
                          tulisi lisää.  

 
                     Päätös 5§:     Päätettiin keskustelu kummivaltuutettu hakemuksen tilanteesta 
 
 
 

6  Lausunto skeittiparkista 

 

  
         Ehdotus:      Käydään läpi skeittiparkkia koskevan lausunnon tilanne. 
 

        Käsittely:       Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti skeittiparkkia koskevan 
                          lausunnon tilannetta. Puheenjohtaja painotti, että on tärkeää  
                          saada kaikkien mielipiteet huomioon, skeittiparkkia koskevassa 
                          lausunnossa. Rasmus Hakala myös piti järkevänä, että yksi henkilö 
                          kirjoittaa kaikkien muiden mielipiteet puhtaaksi ylös, jolla varmist- 
                          etaan tekstin selkeys. Lausunnon tullessa valmiiksi, Rasmus  
                          Hakala lupasi lähettää tekstin muulle nuorisovaltuustolle  
                          tarkistettavaksi. Rasmus Hakala lupasi kirjoittaa lausunnon 
                          valmiiksi viimeistään kokousta seuraavan viikon aikana.  
                          Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen painotti, että kyseessä  
                          ei ole aloite, vaan kannanotto, jolloin on järkevää, että yksi henkilö 
                          kirjoittaa kaikkien mielipiteen puhtaaksi ylös. Kaarlo Noponen  
                          painotti, että näin varmistetaan tekstin selkeys. Eino Koskinen tuki 
                          Rasmus Hakalaa ja Kaarlo Noposta. Eino Koskinen kannatti, että  
                          yksi henkilö kirjoittaa tekstin puhtaaksi.  

 
 
                     Päätös 6§:   Päätettiin keskustelu skeittiparkkia koskevan lausunnon tilanteesta.  
 
 
 
 

7  Pohdintaa Kaarinan kaupungin käytänteistä  

 

  
         Ehdotus: Nuorisovaltuusto pohtii Kaarinan kaupungin käytänteitä. 
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     Käsittely:    Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti kyseistä esityslistan kohtaa.  
                    Nuorisovaltuusto oli saanut pyynnön pohtia eri keinoja tehdä kaupungin  
                    toimesta asioita jouhevammin ja mahdollisesti samalla lieventää byro- 
                    kratiaa kaupungin rakenteissa. Rasmus Hakala ehdotti, että nuoriso- 
                    valtuutetut laittaisivat Rasmus Hakalalle yksityisviestinä päätöksen- 
                    tekoon liittyviä ideoita. Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen painotti,  
                    että pohdittavan asian ollessa näin laaja, ei tarvitsisi kiirehtiä ideoiden  
                    kanssa, vaan jokainen ottaisi oman aikansa asioiden pohtimiseen. 
                    Kaarlo Noponen itse ehdotti päätöksenteon selkeyden lisäämisen ja  
                    nosti esille esimerkkejä tilanteesta, joissa ei olla oltu varmoja, kuka  
                    lopullisen päätöksen asiasta tekee, jolloin asiaa on pompoteltu  
                    edestakaisin paikasta toiseen. Eino Koskinen tuki Kaarlo Noposen  
                    ideaa ja ehdotti myös, että nuorisovaltuusto lähtisi hakemaan  
                    aloitteen teko oikeutta. Eino Koskinen näki, että tätä kautta 
                    saataisiin lisättyä nuorten kiinnostuvuutta kuntapäätöksentekoa  
                    kohtaan. Puheenjohtaja Rasmus Hakala tuki Einon ehdotusta aloite- 
                    oikeuden hakemisesta ja lupasi asian tiimoilta olla yhteydessä  
                    kaupungin virkamiehiin.  
 

 
                  Päätös 7§:     Päätettiin keskustelu Kaarinan kaupungin käytänteistä 
 
 
 

8  Keskustelu Kaarinan bussilinjoista 

 

  
         Ehdotus: Käydään keskustelu Kaarinan bussilinjojen tilanteesta.  
 

     Käsittely:     Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen alusti keskustelua kertomalla  
                     Kaarinan bussilinjojen tilanteesta. Kaarlo Noponen totesi, että nuoret 
                     ovat yksi merkittävimmistä bussilinjojen käyttäjistä ja olisi tärkeä, että 
                     nuoret otettaisiin mukaan Kaarinan bussilinjoja käsittelevään föli- 
                     työryhmään. Puheenjohtaja Rasmus Hakala tiedusteli Helmi  
                     Mäkeläiseltä, teknisen lautakunnan edustajalta, onko  
                     nuorisovaltuuston paikan saaminen föliryhmään edennyt. 
                     Helmi Mäkeläinen vastasi, että asiasta ei olla vielä keskusteltu.  
                     Maia Majabacka kertoi omassa puheenvuorossaan, että Piikkiöön 
                     menevien bussien kunto on huono ja ne ovat yleensä äärimmäisen 
                     täynnä. Maia myös mainitsi, kuinka föli otti aikaisemmin huomioon 
                     bussiaikatauluissa koulujen päätösajat, mutta Turun kaupungin  
                     muutettua oppilaitostensa tuntikiertokaaviota, ei aikatauluja muutettu. 
                     Tämä hankaloitti monien kaarinalaisten opiskelijoiden matkaamista ja 
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                     saattoi venyttää matkan kestämään jopa tunnin verran. Erika Sirkiä 
                     totesi, että kahdeksan aamuisin bussit ovat äärimmäisen täynnä. 
                     Erika Sirkiä myös totesi bussien aikataulujen menevän pieleen,  
                     suurien ihmismäärien takia. Kaarlo Noponen mainitsi, että bussit  
                     ovat yleensä vähintään 10 minuuttia aikataulusta myöhässä. Kaarlo 
                     Noponen myös totesi, että monet Kaarinaan menevät bussit ovat rikki. 
                     Eino Koskinen ehdotti, että Kaarinaan linjoille hankittaisiin toimivia  
                     busseja, sekä enemmän, jolla tasoitettaisiin väentungosta. Eino  
                     Koskinen myös ehdotti, että asiasta tehtäisiin fölille valitus, jos 
                     tällä saataisiin muutosta tilanteeseen. Kaarlo Noponen tyrmäsi 
                     kahden peräkkäisen bussivuoron toimivuuden. Kaarlo Noponen  
                     totesi, että ihmiset menisivät kahdesta vuorosta huolimatta ensim- 
                     mäiseen bussiin. Rasmus Hakala ehdotti, että he tulevat olemaan 
                     Helmi Mäkeläisen kanssa yhteyksissä ja pyrkivät hankkimaan 
                     nuorisovaltuustolle paikan uuteen föliryhmään.  
                      
   

                  Päätös 8§:     Päätettiin keskustelu Kaarinan bussilinjoista 
 
 
 
 
 

9  Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 

  
         Ehdotus:       Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset. 

 
                 käsittely:          Eemil Heimo kertoi, että Kaarinan nuorisopalvelut ovat hakeneet   
                                     työntekijöitä. Työntekijäpula on johtanut YT-neuvotteluihin koulu- 
                                     nuorisotyöntekijöitä kohtaan. Eemil Heimo totesi myös, että nuori- 
                                     sopalveluilla ei ole tarpeeksi resursseja nuorisotilojen ylläpitoon. 
 
 
                    Päätös 9§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
10  Ilmoitusasiat 

 
10.1   Lautakuntien kuulumiset 
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                    Ehdotus:      Kuullaan lautakuntien kuulumiset. 

       Käsittely:      Maia Majabacka oli ollut ympäristölautakunnan kokouksessa.  
                       Kokouksessa oli käsitelty muun muassa Topinojan kaatopaikan  
                       hajuhaittoja, jotka olivat levinneet lähiseudulle. Kokouksessa oli  
                       käsitelty myös Littoisten järven ja muiden Kaarinan vesialueiden 
                       sinilevätilannetta. Tilanteeseen ei ollut tullut suuria muutoksia.  
                       Eliel Lintula oli ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. 
                       Kyseessä oli sosiaali- ja terveyslautakunnan viimeinen kokous.  
                       Kokouksessa oli käsitelty paljon uusia hyvinvointialueita.  
                       Katrina Puranen oli ollut kaupungin kehityslautakunnan kokouksessa. 
                       Kokouksessa ei ollut nuoria koskevia päätöksiä. Vapaa-ajan lauta- 
                       kunnan kokoukseen ei ollut päässyt nuorisovaltuuston edustajaa 
                       paikalle. Helmi Mäkeläinen oli ollut teknisen lautakunnan kokoukse- 
                       ssa. Ei nuoria koskevia päätöksiä. Eino Koskinen oli ollut sivistys- 
                       lautakunnan kokouksessa. Kokouksessa oli käsitelty muun muassa 
                       Kaarinan lukion opetussuunnitelmaa, sekä Piispanlähteen urheilu- 
                       linjan hakumenettelyn muutosta.   
 

 
                    Päätös 10§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
10.2   Kaupunginvaltuuston kuulumiset 

 
 
                   Ehdotus:       Kuullaan kaupunginvaltuuston kuulumiset. 

 
                   Käsittely:       Puheenjohtaja Rasmus Hakala oli ollut kaupunginvaltuuston  
                                  kokouksessa ennen joulutaukoa. Kokouksessa Rasmus Hakala oli 
                                  esitellyt nuorisovaltuuston, sekä kummivaltuutettu hakemuksen.  
                                   
 
                   Päätös 11§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
 
10.3   Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto 
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               Ehdotus:       Kuullaan Lounais-Suomen piirin ja Nuorisovaltuustojen liiton 
                                 kuulumiset. 
 

     Käsittely:        Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n Lounais-Suomen piirin 
                       varapuheenjohtaja, Eino Koskinen, mainitsi, että Nuorisovaltuus- 
                       tojen liitto ry:n Lounais-Suomen piirin järjestäytymiskokous on  
                       kokousta seuraavana sunnuntaina (23.1). Eino Koskinen myös 
                       mainitsi, että aktiivipäiviä tullaan siirtämään myöhemmälle ajan- 
                       kohdalle.  

 
                  Päätös 12§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
11  Muut asiat 

- Mopotalli 
- Nuorisovaltuuston toimintasääntö 

 
 
                Päätös 13§:     Päätettiin kokous ajassa 17.41 
 
 
 
 
 
Rasmus Hakala  
Puheenjohtaja  
 
 
Veeti Lisinen  
Sihteeri  
 
 
Otto Tammi 
Pöytäkirjantarkastaja  
 
 
Helmi Tuominen 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 


