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Nuorisovaltuuston kokous 
 

Aika:                             26.4.2022, Kello 16.30 
 
Paikka                           Etäkokous, Teams 

 
Jäsenten läsnäolo: 
  
 

Hakala Rasmus puheenjohtaja  ☒ 

Kinnunen Emil  
Poistui 17.40 

☒ 

Koskinen Eino  ☒ 

Laitinen Onni  ☒ 

Lintula Eliel  
Poistui 16.53 

☒ 

Lisinen Veeti sihteeri ☒ 

Majabacka Maia   ☒ 

Mäkeläinen Helmi  ☒ 

Noponen Kaarlo varapuheenjohtaja  ☐ 

Nurmi Laura  ☒ 

Puranen Katrina  ☒ 

Ranta Peppi  
Poistui 18.21 

☒ 

Sirkiä Erika 
Poistui 17.32  

☒ 

Talonen Milla  ☒ 

Tammi Otto  
Poistui 17.40 

☒ 

Tuominen Helmi  ☐ 

 
 
Muut osallistujat: 

 
Elmeranta Sami                      Kummivaltuutettu 
Poistui 17.40 
 

Shelby Jaana                          Kummivaltuutettu 
Poistui 17.40 
 

Nieminen Noora                      Kummivaltuutettu 
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Virtanen Emmi                        Johtava rehtori 
Poistui 17.36 
 

Heikkilä Elina                          Sivistysjohtaja 
Poistui 17.36 

 
 
 
Käsiteltävät asiat 

 
 
1  Kokouksen avaus 

 
Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
 

Päätös 42§:    Avattiin kokous ajassa 16.36 
 

 

 
2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus:  Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  

Päätös 43§:     Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 

3  Pöytäkirjantarkistajien valinta 

 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätös 44§:     Valittiin valtuutetut Helmi Mäkeläinen ja Katrina Puranen 
pöytäkirjantarkastajiksi. 
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4  Esityslistan hyväksyminen    

 

Ehdotus:            Hyväksytään esityslista. 
  
Käsittely:          Esityslistan kohdaksi 8. lisätään Kaarinan edustaja Föli-alueen 
                      nuorisovaltuustojen työryhmään. Esityslistan kohdaksi 9.  
                      lisätään; Kaarinan nuorisovaltuusto hakee aloiteoikeutta. 

 
Päätös 45§:       Hyväksyttiin esityslista. 
 

 

5  Sivistysjohtajan ja johtavan rehtorin vierailu 

 
         Ehdotus:    Sivistysjohtaja ja johtava rehtori vierailee nuorisovaltuuston  
                                   kokouksessa.  
 

        Käsittely:      Sivistysjohtaja ja johtava rehtori esittäytyivät nuorisovaltuustolle. 
                         Esittäytymisen jälkeen nuorisovaltuusto keskustelivat sivistys- 
                         johtajan ja johtavan rehtorin kanssa Kaarinan kouluissa  
                         esiintyneistä kiusaamistapauksista ja mahdollisista keinoista,  
                         miten niitä voitaisiin ehkäistä. Keskustelua oli myös muun muassa 
                         työryhmien perustamisesta ja nuorisovaltuuston ehdotukset tehdä 
                         kouluvierailuja ja kiusaamisen vastaisen työryhmän perustaminen 
                         saivat osakseen kannatusta sivistysjohtajalta ja johtavalta rehtorilta.  
                          

                     Päätös 46§:   Päätettiin keskustelu  
 
 
6  Kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston tapaamisen suunnittelu 

 
         Ehdotus:    Suunnitellaan 23.5. pidettävää tapaamista.  
 

        Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti kaupunginvaltuuston ja  
                         nuorisovaltuuston tapaamista, sekä keskustelua koskien  
                         tapaamisen suunnittelua. Joulukuussa (8.12.2021) pidetyssä  
                         kokouksessa oltiin keskustelu mahdollisuudesta järjestää  
                         kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston välinen keskustelu- 
                         tilaisuus. Tapaamisessa olisi tarkoitus keskustella kaupungin- 
                         valtuutettujen kanssa erilaisissa työpajoissa aiheista, jotka 
                         nuorisovaltuuston tulisi päättää. Työpajoissa pidettyjen keskustelun  
                         jälkeen siirryttäisiin vapaamieliseen ja yhteiseen kahvittelu- 
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                         tilaisuuteen. Puheenjohtaja Rasmus Hakala ehdotti, että tehdään  
                         Forms-kysely, jonne kaikkien nuorisovaltuutettujen tulee laittaa  
                         ehdotuksia keskusteluaiheista. Määrä-aikaa kyselyyn vastaamiseen  
                         annettiin 29.4. 
 

                     Päätös 47§:   Tehdään Forms-kysely nuorisovaltuutetuille.  
 
 

7  Kiusaamisen vastaisen toiminnan työryhmän perustaminen 

 
         Ehdotus:    Nuorisovaltuusto perustaa työryhmän kiusaamisen 
                                   vastaista toimintaa varten.  
 

        Käsittely:     Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti keskustelua työryhmän  
                        perustamisesta. Rasmus Hakala oli edellisessä kokouksessa (30.3) 
                        ehdottanut tekevänsä vierailun Kotimäen kouluun. Puheenjohtaja 
                        Rasmus Hakala ehdottikin, että nuorisovaltuusto tulisi tekemään 
                        vierailuja kaikissa Kaarinan kouluissa ja puhuisi kiusaamista  
                        vastaan. Rasmus Hakala ehdotti, että tehdään WhatsApp-ryhmä 
                        työryhmää varten. Linkki työryhmälle perustettuun WhatsApp- 
                        ryhmään lähetettäisiin nuorisovaltuuston omaan WhatsApp- 
                        ryhmään, mistä voisi vapaasti liittyä linkin kautta työryhmään.  
                        Rasmus Hakala totesi, että puheenjohtajan tekemä vierailu  
                        Kotimäen kouluun olisi pikainen vastaus koulussa tapahtuneisiin 
                        kiusaamistapauksiin ja työryhmästä tulisi nuorisovaltuuston pitkä- 
                        aikainen projekti. Helmi Mäkeläinen ilmoitti kiinnostuksensa liittyä 
                        mukaan työryhmään. Kummivaltuutettu Noora Nieminen ehdotti  
                        opettajien mukaan ottamista kiusaamisen vastaiseen työhön.  
                        Noora Nieminen painotti, että tätä kautta kasvatettaisiin opettajien 
                        tietoutta kiusaamisesta ja samalla lisättäisiin opettajien keinoja 
                        puuttua kiusaamiseen tehokkaammin. Maia Majabacka ilmoitti  
                        kiinnostuksensa liittyä mukaan työryhmän toimintaan. 
                        mistä voisi vapaasti liittyä linkin kautta työryhmään.  

 
                    Päätös 48§:   Päätettiin keskustelu.   
 
 

8  Kaarinan edustaja Föli-alueen nuorisovaltuustojen työryhmään 

 
         Ehdotus:    Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa uuteen Föli-työryhmään. 
 

        Käsittely:     Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti valintaa kahdelle Kaarinan 
                        nuorisovaltuuston edustajalle uuteen Föli-alueen nuorisovaltuustojen 
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                        työryhmään. Työryhmään tulisi yhteensä 12 jäsentä; kaikista Föli- 
                        alueen nuorisovaltuustoista kaksi edustajaa. Työryhmästä valittaisiin 
                        yksi edustaja edustamaan työryhmää Turun joukkoliikennelauta- 
                        kuntaan. Lautakunnan edustaja toimisi samalla työryhmän puheen- 
                        johtajana ja tämän varajäsen työryhmän varapuheenjohtajana.  
                        Ehdolle edustajaksi sai asettua kuka tahansa nuorisovaltuuston  
                        jäsen. Kiinnostuksensa ehdolle asettumisesta ilmoittivat Rasmus  
                        Hakala, Eino Koskinen ja Laura Nurmi.  
 
                        Jokainen ehdokas sai minuutin puheaikaa vaalipuheelleen.  
                        Jokaisella nuorisovaltuutetulla oli kaksi ääntä. Yhteensä ääniä 
                        annettiin äänestyksessä 20 kpl.  
                        Äänet jakautuivat seuraavasti: Laura Nurmi 8 ääntä, Rasmus Hakala 
                        6 ääntä ja Eino Koskinen 6 ääntä. Kahden toiseksi eniten ääniä  
                        saaneen tasatilanteen takia jouduttiin järjestämään uusintaäänestys 
                        Rasmus Hakalan ja Eino Koskisen välillä. Eino Koskinen ilmoitti 
                        luopuvansa ehdolle lähtemisestä, ennen äänestyksen alkamista.  
                        Laura Nurmi ja Rasmus Hakala valittiin Kaarinan nuorisovaltuuston 
                        edustajiksi Föli-alueen nuorisovaltuustojen työryhmään.  
                          

                     Päätös 49§:   Valitaan Laura Nurmi ja Rasmus Hakala Föli-alueen nuoriso- 
                                     valtuustojen työryhmään.  
 
 

9  Kaarinan nuorisovaltuusto hakee aloiteoikeutta 

 
         Ehdotus:     Nuorisovaltuusto esittää hakevansa aloiteoikeutta.  
 

       Käsittely:       Nuorisovaltuuston kanssa keskusteltiin suoran aloiteoikeuden  
                         esittämisestä nuorisovaltuustolle. Keskusteltiin asioista, jotka 
                         puoltavat aloiteoikeuden antamista. Nähtiin, että aloiteoikeuden 
                         myöntäminen nuorisovaltuustolle helpottaisi päätöksentekoa, 
                         kasvattaisi nuorten äänen esille nousemista kunnan päätöksissä 
                         ja toisi myös nuorten näkökulman laajemmin mukaan päätöksen- 
                         tekoon. Nähtiin myös, että aloiteoikeuden myöntäminen kasvattaisi 
                         nuorten kiinnostusta päätöksentekoa kohtaan ja loisi Kaarinan  
                         kaupungille imagoa nuorisovaltuusto myönteisenä kuntana.  

 
       Päätös 50§:   Nuorisovaltuusto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen  
                         kaupunginvaltuustolle, että nuorisovaltuustolle myönnetään 
                         suora aloiteoikeus. 
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10  Kummivaltuutettujen kuulumiset 

  
         Ehdotus:   Kuullaan kummivaltuutettujen kuulumiset. 

                 käsittely:      Kummivaltuutettu Noora Nieminen esittäytyi nuorisovaltuustolle. 
                                   Ei teknisien ongelmien seurauksena päässyt osallistumaan  
                                   edelliseen nuorisovaltuuston kokoukseen.  
  
                 Päätös 51§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 

11  Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 

  
         Ehdotus:      Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset. 

                 käsittely:          Kokoukseen ei päässyt nuorisotyöntekijää paikalle. Ei kuulumisia. 
 
                    Päätös 52§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
12  Ilmoitusasiat 

 
12.1   Lautakuntien ja työryhmien kuulumiset 

 
                    Ehdotus:     Kuullaan lautakuntien ja työryhmien kuulumiset. 

       Käsittely:     Helmi Mäkeläinen oli ollut teknisen lautakunnan kokouksessa.  
                      Kokouksessa oli käsitelty muun muassa Piispanlähteen nuortentaloa 
                      ja sen piirustuksia. Ei muuta nuoria koskevaa.  
 
                      Helmi Mäkeläinen oli ollut sivistyslautakunnan kokouksessa.  
                      Kokouksessa oli käsitelty iltapäiväkerhojen lisäämistä, sekä 
                      käyty läpi ajankohtaiskatsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnista. 
 
                      Helmi Mäkeläinen oli ollut joukkoliikennetyöryhmän kokouksessa. 
                      Ei nuoria koskevaa.  
 

                    Päätös 53§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
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12.2   Kaupunginvaltuuston kuulumiset 

 
                   Ehdotus:      Kuullaan kaupunginvaltuuston kuulumiset. 

                   Käsittely:      Huhtikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa oltiin keskustelu 
                                 muun muassa koulukiusaamistilanteesta ja keinoista miten sitä  
                                 voitaisiin ehkäistä. Myös Ukrainan tilanne oli puhuttanut ja 
                                 oltiin keskusteltu eri keinoista ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi.  
 
                   Päätös 54§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
12.3   Lounais-Suomen piirin ja Nuorisovaltuustojen liiton kuulumiset 

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

     Käsittely:         Eino Koskinen kertoi, että Lounais-Suomen piiri on  
                        järjestämässä nuvakahvit.  

 
                  Päätös 55§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
13  Muut asiat 

- Ryhmäytymisviikonloppu 
 
 

Päätös 56§:      Päätettiin kokous ajassa 18.46 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Kaarinan kaupunki  Pöytäkirja 
26.4.2022 

8 (8) 

     
 Nuorisovaltuusto   
              

 
 
 

 
 
Rasmus Hakala  
Puheenjohtaja  
 
 
Veeti Lisinen  
Sihteeri  
 
 
Helmi Mäkeläinen 
Pöytäkirjantarkastaja  
 
 
Katrina Puranen 
Pöytäkirjantarkastaja 


