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Nuorisovaltuuston kokous 
 

Aika:                             30.3.2022, Kello 16.30 
 
Paikka                           Etäkokous, Meet 
 
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  
Poistui ajassa 17.05 

 ☒ 

Talonen Milla   ☒ 

Tammi Otto   ☒ 

Tuominen Helmi   ☒ 
 
 
Muut osallistujat: 

 
Elmeranta Sami                      Kummivaltuutettu 
 
Shelby Jaana                          Kummivaltuutettu 
 
 
Käsiteltävät asiat 
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1  Kokouksen avaus 

 
Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
 

Päätös 27§:    Avattiin kokous ajassa 16.40 
 

 
2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus:  Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  

Päätös 28§:     Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 

3  Pöytäkirjantarkistajien valinta 

 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa. 
  

 
Päätös 29§:     Valittiin valtuutetut Eliel Lintula ja Maia Majabacka 

pöytäkirjantarkastajiksi. 
 

    
4  Esityslistan hyväksyminen    

 

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.   
 

Päätös 30§:    Lisätään esityslistaan kohta 9. Keskustelua Kaarinan koulu- 
                    kiusaamistilanteesta.  
 
 

 

5  Kummivaltuutettujen esittely 

 
         Ehdotus:    Kummivaltuutetut esittäytyvät nuorisovaltuustolle. 
 

        Käsittely:      Kummivaltuutetut Sami Elmeranta ja Jaana Shelby esittäytyivät  
                         nuorisovaltuustolle. Esittelyn jälkeen nuorisovaltuutetut saivat  
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                         esittää kysymyksiä kummivaltuutetuille. Kysymyksiä ei noussut 
                         esille. 

 
                     Päätös 31§:    Päätettiin keskustelu.  
 
 
6  Nuorisovaltuuston aloiteoikeus 

 
         Ehdotus:    Nuorisovaltuusto hakee aloiteoikeutta.  
 

        Käsittely:     Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti keskustelua nuorisovaltuuston 
                        aloiteoikeudesta. Nuorisovaltuusto tekisi päätöksen siitä, että  
                        lähtisikö nuorisovaltuusto hakemaan aloiteoikeutta. Nuoriso- 
                        valtuuston aloiteoikeus mahdollistaisi nuorisovaltuuston omien 
                        aloitteiden viemisen suoraan kaupunginvaltuustoon. Onni Laitinen 
                        kannatti aloiteoikeuden hakemista. Onni Laitinen vetosi siihen, että 
                        aloiteoikeus helpottaisi nuorisovaltuuston työtä, kun aloitteet  
                        voitaisiin suoraan viedä kaupunginvaltuustolle. Varapuheenjohtaja 
                        Kaarlo Noponen tuki aloiteoikeuden hakemista. Kaarlo Noponen  
                        näki, että nuorisovaltuuston aloiteoikeus olisi paras keino saada 
                        nuorten ääni ja mielipide kunnassa esiin. Kaarlo Noponen näki 
                        aloiteoikeuden myös kunnan imagoa nostattavana tekijänä.  
                        Kummivaltuutettu Jaana Shelby varoitti, että aloiteoikeuden  
                        hakeminen voisi saada vastustusta, mutta ilmoitti itse tukevansa 
                        nuorisovaltuuston aloiteoikeuden hakemista. Otto Tammi kertoi 
                        tukevansa nuorisovaltuuston aloiteoikeutta. Otto Tammi näki, että 
                        aloiteoikeudella olisi päätöksentekoa helpottavat hyödyt. Eino  
                        Koskinen kannatti myös aloiteoikeuden hakemista. Eino Koskinen  
                        näki, että nuorisovaltuuston aloiteoikeus kasvattaisi kunnan mainetta 
                        ja loisi Kaarinasta parempaa imagoa nuorisovaltuusto myönteisenä 
                        kuntana. Maia Majabacka ilmoitti myös tukensa nuorisovaltuuston 
                        aloiteoikeudelle. Maia Majabacka näki, että aloiteoikeus lisäisi  
                        nuorten äänen painoarvoa kunnassa ja kasvattaisi nuorisovaltuuston 
                        mahdollisuuksia ajaa nuorten asiaa kunnassa.  
                        nuorisovaltuusto hakemaan. 

 
                     Päätös 32§:   Nuorisovaltuusto lähtee hakemaan aloiteoikeutta. 
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7  Nuorisovaltuuston edustaja maakunnan nuorisovaltuustoon 

 
         Ehdotus:    Nuorisovaltuusto valitsee edustajan maakunnan nuoriso- 
                                   valtuustoon. 
 

        Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti maakunnallisen  
                         nuorisovaltuusto edustajan valintaa ja kertoi, että uusille hyvinvointi- 
                         alueille on tulossa uusi maakunnallinen nuorisovaltuusto, johon  
                         kaikkien hyvinvointialueiden kuntien nuorisovaltuustot tulevat 
                         kesään mennessä valitsemaan yhden edustajan. Kaarinan 
                         nuorisovaltuusto tulisi valitsemaan edustajansa Varsinais-Suomen  
                         maakunnalliseen nuorisovaltuustoon nyt. Tiedot koskien 
                         uutta maakunnallista nuorisovaltuustoa olivat vielä vähäiset. 
                         Ehdolle edustajaksi sai asettua kuka tahansa nuorisovaltuuston 
                         jäsenistä ja kiinnostuksensa ehdolle asettumisesta ilmoittivat 
                         Eino Koskinen, Rasmus Hakala, Otto Tammi, Laura Nurmi, Helmi  
                         Mäkeläinen ja Eliel Lintula.  
                          
                         Jokainen ehdolle lähtenyt ehdokas sai 1,5 minuuttia puheaikaa  
                         omien teemojensa kertomiseksi. Jokaisella nuorisovaltuutetulla oli 
                         yksi ääni. Yhteensä ääniä annettiin äänestyksessä 15 kpl.  
                         Äänet jakautuivat seuraavasti: Eino Koskinen 3 ääntä, Rasmus  
                         Hakala 3 ääntä, Otto Tammi 2 ääntä, Laura Nurmi 1 ääni, Helmi  
                         Mäkeläinen 4 ääntä ja Eliel Lintula 2 ääntä. Helmi Mäkeläinen 
                         valittiin Kaarinan nuorisovaltuuston edustajaksi maakunnalliseen  
                         nuorisovaltuustoon.  
 
                         Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajalle valittiin myös  
                         varaedustaja. Ehdolle asettuivat Otto Tammi, Eliel Lintula, Eino 
                         Koskinen ja Laura Nurmi. Jokaisella nuorisovaltuutetulla oli yksi 
                         ääni. Yhteensä ääniä annettiin äänestyksessä 15 kpl. 
                         Äänet jakautuivat seuraavasti: Otto Tammi 5 ääntä, Eliel Lintula  
                         4 ääntä, Eino Koskinen 5 ääntä ja Laura Nurmi 1 ääni.  
                         Kahden ehdokkaan tasatilanteen vuoksi järjestettiin uusinta- 
                         äänestys varaedustajasta Otto Tammen ja Eino Koskisen välillä. 
                         Jokaisella nuorisovaltuutetulla oli yksi ääni ja yhteensä ääniä 
                         annettiin uusintaäänestyksessä 15 kpl. Äänet jakautuivat  
                         seuraavasti: Otto Tammi 6 ääntä ja Eino Koskinen 9 ääntä. 
                         Eino Koskinen valittiin Kaarinan nuorisovaltuuston vara- 
                         edustajaksi maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. 
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                     Päätös 33§:   Valitaan Helmi Mäkeläinen maakunnallisen nuorisovaltuuston 
                                    edustajaksi ja Eino Koskinen maakunnallisen nuorisovaltuuston 
                                    varaedustajaksi.  
 
 
 
 

8  Föli-alueen nuorisovaltuustojen yhteistyö 

 
      Ehdotus: Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta nuorisovaltuustojen  
                                väliseen yhteistyöhön. 
 

     Käsittely:      Eino Koskinen alusti keskustelua nuorisovaltuustojen välisestä  
                      yhteistyöstä. Eino Koskinen kertoi olleensa yhteydessä Turun 
                      nuorisovaltuuston puheenjohtajan kanssa ja tämän kysyneen 
                      Eino Koskiselta, että onko Kaarinan nuorisovaltuustolla edustajan  
                      paikka Turun Föli-lautakunnassa. Edustajan paikkaa ei millään Föli- 
                      alueen nuorisovaltuustolle ole, joten Eino Koskinen ehdotti, että 
                      Föli-alueen nuorisovaltuustot lähtisivät tekemään yhteistyötä 
                      edustajan saamiseksi Föli-lautakuntaan. Puheenjohtaja Rasmus  
                      Hakala kannatti yhteistyötä ja koki paikan hakemisen Föli- 
                      lautakuntaan olevan positiivinen asia. Puheenjohtaja Rasmus Hakala 
                      tiedusteli nuorisovaltuustolta, että löytyykö halua lähteä mukaan 
                      Föli-alueen nuorisovaltuustojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.  
                      Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen kannatti Föli-lautakunta paikan  
                      hakemista ja tuki yhteistyön tekemistä muiden nuorisovaltuustojen  
                      välillä. Maia Majabacka ilmoitti myös tukevansa yhteistyön tekemistä 
                      edustajan saamiseksi Föli-lautakuntaan. Ehdotusta kohtaan ei  
                      noussut vastustusta.  

 
                  Päätös 34§:     Nuorisovaltuusto päättää lähteä mukaan nuorisovaltuustojen 
                                   väliseen yhteistyöhön.  
 
 

9  Keskustelua Kaarinan koulukiusaamistilanteesta 

 
      Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee Kaarinan koulukiusaamistilanteesta 
 

     Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti keskustelua koskien paljon 
                     mediassakin esillä olleisiin, Kaarinan kouluissa tapahtuneisiin 
                     koulukiusaamistapauksiin. Rasmus Hakala ehdotti, että  
                     nuorisovaltuusto osallistuisi kiusaamisen vastaiseen työhön ja  
                     Rasmus Hakala ilmoittautui vapaaehtoiseksi tekemään vierailun 
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                     Kotimäen kouluun, jossa koulukiusaamista on tapahtunut viime aikoina 
                     laajasti. Rasmus Hakala ehdotti, että menisi Kotimäen koulun entisenä 
                     opiskelijana puhumaan mahdollisesti poliisin ja koulunuoriso- 
                     työntekijän kanssa kiusaamista vastaan. Eino Koskinen kannatti  
                     ehdotusta ja ehdotti, että nuorisovaltuuston sosiaalisen median  
                     tilejä voitaisiin käyttää kiusaamisen vastaiseen työhön ja kiusattujen 
                     auttamiseen. Maia Majabacka kannatti kiusaamisen vastaiseen työhön 
                     osallistumista ja ehdotti, että kiusaamisen kitkemisestä tehtäisiin 
                     nuorisovaltuustolle projekti, jonka mukaan otettaisiin eri tahoja, 
                     kuten poliisi, mielenterveyspalvelut ja koulunuorisotyöntekijät. 
                     Otto Tammi kannatti myös nuorisovaltuuston osallistumista  
                     kiusaamisen vastaiseen työhön. Kummivaltuutettu Sami Elmeranta 
                     lupautui tukevansa nuorisovaltuustoa kiusaamisen vastaisessa työssä. 
                     Kummivaltuutettu Jaana Shelby myös asettui voimakkaasti tukemaan 
                     nuorisovaltuuston ehdotusta lähteä mukaan kiusaamisen vastaiseen  
                     toimintaan. Jaana Shelby myös painotti kiusaamisen uhrin asemaa ja 
                     uhrin huomioon ottamisen tärkeyttä. Jaana Shelby näki, että koulujen 
                     osalta kiusaamiseen puuttuminen on vähäistä. Eino Koskinen 
                     ehdotti Kiva -koulu sertifikaatin pois ottamista Kotimäen koululta.  
                     Rasmus Hakala ehdotti menevänsä Kotimäen kouluun vierailulle ja 
                     seuraavassa kokouksessa (26.4) otettaisiin koulukiusaamisen  
                     vastainen työ laajempaan tarkasteluun. Rasmus Hakala ehdotti  
                     myös kiusaamisen vastaiseen toimintaan keskittyvän työryhmän 
                     perustamista. Maia Majabacka kannatti työryhmän perustamista ja 
                     ilmoitti olevansa valmis lähtemään työryhmän toimintaan mukaan.  

 
                  Päätös 35§:     Puheenjohtaja tekee vierailun Kotimäen kouluun. Seuraavassa  
                                   kokouksessa kiusaamisen vastainen toiminta laajempaan  
                                   käsittelyyn.  
 
 
 

10  Kummivaltuutettujen kuulumiset 

  
         Ehdotus:   Kuullaan kummivaltuutettujen kuulumiset. 

 
                 käsittely:      Kummivaltuutettu Noora Nieminen ei teknillisten asioiden  
                                   seurauksena päässyt osallistumaan kokoukseen. Noora Nieminen 
                                   esittäytyy nuorisovaltuustolle seuraavassa nuorisovaltuuston  
                                   kokouksessa. Ei muita kuulumisia.  
 
                    Päätös 36§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
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11  Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 

  
         Ehdotus:      Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset. 

 
                 käsittely:          Kokoukseen ei päässyt nuorisotyöntekijää paikalle. Ei kuulumisia. 
 
                    Päätös 37§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
12  Ilmoitusasiat 

 
12.1   Lautakuntien kuulumiset 

 
                    Ehdotus:     Kuullaan lautakuntien kuulumiset. 

       Käsittely:     Eino Koskinen oli ollut sivistyslautakunnan kokouksessa.  
                      Kokouksessa oli puhuttu muun muassa ruotsinkielisen yläasteen  
                      perustamisesta Kaarinaan, mutta ehdotus oli tyrmätty. Sivistyslauta- 
                      kunta oli myös vieraillut uuden Hovirinnan koulun tiloissa.  
 
                      Otto Tammi oli ollut kaupunginkehityslautakunnan kokouksessa.  
                      Kokouksessa oli suoritettu Kaarina-strategian itsearviointi. Ei  
                      nuoria koskevaa.  
 
                      Katrina Puranen oli ollut vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa. 
                      Kokouksessa oli käsitelty muun muassa väestönennustemallia. Ei 
                      muuta nuoria koskevaa.  
 
                      Maia Majabacka oli ollut kahdessa ympäristölautakunnan kokoukse- 
                      ssa edellisen nuorisovaltuuston kokouksen jälkeen. Kokouksissa oli  
                      tehty muun muassa Kaarina-strategian itsearviointi, suunniteltu  
                      nuorten osallistamista Itämerihaasteeseen ja käsitelty ympäristön  
                      valvontaohjelmaa.  
 
                      Eliel Lintula oli osallistunut sosiaali- ja terveyslautakunnan  
                      kokoukseen. Kokouksessa oli käsitelty muun muassa lautakunnan 
                      taloutta ja viran täytöksiä. Ei muuta nuoria koskevaa.  

 
                      Helmi Mäkeläinen oli ollut teknisen lautakunnan kokouksessa.  
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                      Kokouksessa oli esitelty uutta Hovirinnan koulua. Ei muuta nuoria  
                      koskevaa.  
 

                    Päätös 38§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
12.2   Kaupunginvaltuuston kuulumiset 

 
                   Ehdotus:         Kuullaan kaupunginvaltuuston kuulumiset. 

                   Käsittely:         Puheenjohtaja Rasmus Hakala oli osallistunut kaupunginvaltuuston 
                                    kokoukseen. Kokouksessa oli käsitelty kuntalaisaloitteita. Ei nuoria 
                                    koskevaa.  
 
                   Päätös 39§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
12.3   Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto 

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

     Käsittely:        Eino Koskinen kertoi, että nuorisovaltuustojen liiton aktiivipäivät 
                       olivat tulossa. Aktiivipäivät järjestettäisiin Hyvinkäällä.  

 
                  Päätös 40§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
13  Muut asiat 

- Mopotalli-ohjaajien haastattelu 
 
 
 
                Päätös 41§:     Päätettiin kokous ajassa 18.25 
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Rasmus Hakala  
Puheenjohtaja  
 
 
Veeti Lisinen  
Sihteeri  
 
 
Eliel Lintula  
Pöytäkirjantarkastaja  
 
 
Maia Majabacka  
Pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 


