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Nuorisovaltuuston kokous 
 

Aika: 5.10.2021, Kello 16.30 
 
Paikka                           Kokoustila Kuusistonsalmi, Kaarina-talo 
 
Jäsenten läsnäolo: 
  
 

Hakala Rasmus, pj.  ☒ 

Kinnunen Emil  ☐ 

Koskinen Eino  ☐ 

Laitinen Onni  ☒ 

Lintula Eliel  ☒ 

Lisinen Veeti, siht.  ☒ 

Majabacka Maia  ☒ 

Mäkeläinen Helmi  ☒ 

Noponen Kaarlo, vpj. ☒ 

Nurmi Laura  ☐ 

Puranen Katrina  ☒ 

Ranta Peppi  ☒ 

Sirkiä Erika  ☐ 

Talonen Milla  ☐ 

Tammi Otto  ☐ 

Tuominen Helmi  ☒ 

 
 
Muut osallistujat: 

-  
 
Käsiteltävät asiat 

 
 
1  Kokouksen avaus 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 

 

Päätös 52§:    Kokous avattiin ajassa 16.35 
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2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus:  Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  

Päätös 53§:     Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 
 
 

3  Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 

  

 
Päätös 54§:     Valittiin valtuutetut Maia Majabacka ja Helmi Mäkeläinen 

pöytäkirjantarkastajiksi  
 
 
 

    
4  Esityslistan hyväksyminen    

 

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.   
 
                  Käsittely:           Kohdaksi 9. lisättiin valokuvaajan palkkio.   
 
 

Päätös 55§:    Hyväksyttiin esityslista 
 
 

 
5  Kuntosalialoitteen tilanne 

 

  
         Ehdotus:      Käydään läpi kuntosalialoitteen tilanne 
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        Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala selvensi nuorisovaltuustolle  
                         kuntosalialoitteen tilanteen. Aloite oli mennyt läpi, mutta ei  
                         alkuperäisen ehdotuksen mukaan, vaan kuntosalialoitteeseen 
                         oli lisätty MIHI-ohjelma. Puheenjohtaja Rasmus Hakala esitteli  
                         nuorisovaltuustolle teknisen lautakunnan päätöksen maksuttomista 
                         kuntosaleista. Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen totesi aloitteessa  
                         olevan ongelma salien aikataulujen kanssa. Kaarlo Noponen totesi, 
                         että aikoja on liian vähän nuorille. Rasmus Hakala painotti maksut- 

                                    tomien kuntosalien mainostamisen tärkeyttä. Rasmus Hakala totesi 
                                    nuorisovaltuuston Instagram-tilin olevan hyvä paikka mainostaa 
                                    maksuttomia kuntosaleja. Rasmus Hakala ehdotti, että  
                                    nuorisovaltuusto hyödyntää keväällä kuntavaaleja varten 
                                    budjetoitua markkinointirahaa maksuttomien kuntosalien 
                                    mainostamiseen. Kaarlo Noponen suositteli maksuttomien  
                                    kuntosalien mainostamista koulujen kautta. Maia Majabacka 
                                    kysyi, että tapahtuisiko kouluissa mainostaminen, esim. julistein.  
                                    Rasmus Hakala kannatti julisteilla mainostamista. Helmi Mäkeläinen 
                                    kysyi, että minkä ikäisille maksuttomien kuntosalien hyödyntäminen  
                                    on suunnattu. Rasmus Hakala vastasi, että aloitteessa maksuttomia  
                                    kuntosaleja voisivat hyödyntää 13–19-vuotiaat kaarinalaiset nuoret. 
                                    Rasmus Hakala kehotti koko nuorisovaltuustoa ryhtymään  
                                    aktiivisesti mainostamaan maksuttomia kuntosaleja.  

                                         
 
                     Päätös 56§:    Aloitetaan maksuttomien kuntosalien markkinointi sosiaalisen  
                                     median ja koulujen avulla.  
 
 
 

6  Loimaan nuorisovaltuuston aloite  

 

  
         Ehdotus: Käydään läpi Loimaan nuorisovaltuuston aloite. 
 
 

     Käsittely:    Puheenjohtaja Rasmus Hakala esitteli nuorisovaltuustolle Loimaan  
                    nuorisovaltuuston tekemän aloitteen. Aloitteen ideana olisi yhdistää  
                    kaikkien Suomen nuorisovaltuustojen toimikaudet, vaalit ja toiminta- 
                    tavat. Rasmus Hakala totesi myös, että jos aloite toteutuisi, kestäisi 
                    sen toteutumisessa useampi vuosi. Maia Majabacka kysyi, että 
                    mitä Loimaan nuorisovaltuuston esityksessä oli suunniteltu. Rasmus  
                    Hakala kertoi aloitteen olevan hyvin alkuvaiheessa. Rasmus Hakala  
                    myös mainitsi suurimpana ehdotuksena aloitteessa olleen nuoriso- 
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                    valtuustojen vaalien yhdistäminen. Rasmus Hakala totesi, että  
                    esityksessä oli tiedostettu yhdistämisprojektin olevan hyvin pitkä  
                    prosessi. Maia Majabacka mainitsi, että teoriassa suunnitelma olisi  
                    hyvä. Maia Majabacka mainitsi esimerkkinä erot Turun ja Kaarinan  
                    nuorisovaltuustojen välillä, ja mainitsi sen hankaloittavan yhteistyötä 
                    nuorisovaltuustojen kesken.  
 

                  Päätös 57§:     Päätettiin keskustelu Loimaan nuorisovaltuuston aloitteesta.  
 
 
 
 

7  Mopotallialoitteen tilanne 

  
         Ehdotus:       Käydään läpi mopotallialoitteen tilanne   
 
 

        Käsittely:         Puheenjohtaja Rasmus Hakala selvensi Kaarinan  
                          nuorisovaltuuston tekemän mopotallialoitteen tilanteen nuoriso- 
                          valtuustolle. Rasmus Hakala kertoi, että uusimmassa 
                          talousarviossa mopotallille ei olla myöntämässä tukirahaa.   
                          Rasmus Hakala totesi, että ainoa keino saada rahallista tukea  
                          mopotallille, on saada kaupunginhallituksesta tukea mopotallin 
                          rahoittamiselle. Rasmus Hakala kertoi yrittävänsä olemaan  
                          yhteyksissä kaupunginhallituksen jäseniin ja saada tätä kautta  
                          kaupunginhallituksesta jonkun esittelemään mopotallin  
                          rahoittamista. Rasmus Hakala kertoi, että suurin mopotallissa 
                          tulisi olemaan nuorisotyöntekijän palkkaaminen. Rasmus Hakala 
                          kuitenkin muistutti nuorisovaltuustolle, että talousarvio on vasta  
                          esitys ja mopotallille on mahdollista saada rahallista tukea, jos  
                          se saa kaupunginhallituksen hyväksynnän. Rasmus Hakala kysyi  
                          nuorisovaltuustolta mielipidettä asiaan. Keskustelua ei noussut. 

                      
 
                     Päätös 58§:     Päätettiin keskustelu mopotallialoitteesta.  
 
 
 
 

8  Nuorisovaltuuston vierailu kaupunginvaltuuston kokoukseen 

  
         Ehdotus:       Nuorisovaltuuston tuleva esittäytyminen kaupunginvaltuustolle ja  
                                      kummivaltuutettuhakemuksen esitteleminen 
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                 käsittely:          Puheenjohtaja Rasmus Hakala selvensi nuorisovaltuustolle tulevaa  
                                     vierailua kaupunginvaltuuston kokoukseen. Vierailun yhteydessä  
                                     nuorisovaltuusto tulee esittelemään kummivaltuutettuhakemuksen,  
                                     jonka tuleva tekemään varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen ja  
                                     sihteeri Veeti Lisinen. Hakemus tullaan tekemään anonyymina, 
                                     siten, että ainoastaan puheenjohtajisto tietää ehdokkaiden nimen  
                                     ja puolueen. Hakuajan täytyttyä, tulee nuorisovaltuusto valitsemaan 
                                     itselleen kummivaltuutetut hakijoiden joukosta. Vierailu tullaan  
                                     tekemään 13.12 tapahtuvaan kaupunginvaltuuston kokoukseen, 
                                     mikä alkaa kello 16.00.  
                                      
 
                     Päätös 59§:     Vierailu tehdään 13.12 tapahtuvaan kaupunginvaltuuston  
                                      kokoukseen. 
 
 
 

9  Valokuvaajan palkkio 

  
         Ehdotus:       Päätetään valokuvaajan palkkio 
 
                 käsittely:          Puheenjohtaja Rasmus Hakala ehdotti valokuvaajalle 50€  
                                     lahjakortin valokuvaajan itsensä valitsemaan paikkaan. 
                                     Ehdotus ei saanut vastalauseita, joten hyväksytään. 
 
                     Päätös 60§:     Valokuvaaja saa palkkioksi 50€ lahjakortin 
 
 
 
 

10  Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 

  
         Ehdotus:        Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset. 

 
                 käsittely:          Nuorisotyöntekijät eivät päässeet kokoukseen. 
                                     Puheenjohtaja Rasmus Hakala kertoi nuorisotyöntekijöiden 
                                     puolesta Kaarinan nuorisotyön terveiset ja kertoi Kaarinan viidestä  
                                     nuorisotilasta kolmen olevan suljettuna nykyisenä ajankohtana.  
                                     Rasmus Hakala kertoi myös, että uudessa talousarviossa on  
                                     esitetty nuorisotoimelle lisärahan myöntämistä. 
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                    Päätös 61§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 

 
 
 
11  Ilmoitusasiat 

 
11.1   Ilmoitusasiat 

 
 
                    Ehdotus:         Kuullaan ilmoitusasiat. 

                    Käsittely:        Puheenjohtaja Rasmus Hakala tiedusteli nuorisovaltuustolta, 
                                    että ovatko nuorisovaltuutetut ottaneet kaarina.fi sähköpostin  
                                    käyttöön. Nuorisovaltuutetuilla on kaarina.fi sähköposti käytössä. 
                                    Rasmus Hakala ilmoitti, että nuorisovaltuutettujen kokouspalkkiot 
                                    ovat kasvaneet. Nuorisovaltuuston kokouksesta saa palkkiota  
                                    uuden käytännön mukaan 78 €, mikä on sama summa kuin muilla 
                                    Kaarinan toimielimillä. Samalla myös lautakuntapalkkiot kasvoivat 
                                    nuorisovaltuutetuilla 97 €:oon. Rasmus Hakala tiedotti palkkioiden  
                                    tulevan kolme kertaa vuodessa. Toukokuussa, syyskuussa ja  
                                    joulukuussa. Maia Majabacka kysyi, että mistä kokouksesta asti 
                                    uudet palkkiot olisivat olleet voimassa. Rasmus Hakala totesi, että  
                                    ei ole aivan varma, mutta nykyisestä (5.10) kokouksesta  
                                    tultaisiin varmasti maksamaan korotettu palkkio  
                                    nuorisovaltuutetuille. Onni Laitinen kysyi, että mistä nuoriso- 
                                    valtuuston palkkiorahat tulevat. Rasmus Hakala vastasi palkkioiden 
                                    tulevan nuorisovaltuuston budjetista, ja totesi myös, että ongelmaksi 
                                    on tulossa kohonneiden palkkioiden seurauksena pienempi summa 
                                    nuorisovaltuuston muihin kuluihin. 
 
                    Päätös 62§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
11.2   Lautakuntien kuulumiset 
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                    Ehdotus:         Kuullaan lautakuntien kuulumiset. 

       Käsittely:        Katrina Puranen kertoi olleensa vapaa-ajan lautakunnan  
                         kokouksessa. Kokouksessa oli käsitelty uuden  
                         nuorisopalvelujohtajan rekrytointia. Katrina Puranen kertoi olleensa 
                         Otto Tammen varaedustajana kaupunginkehityslautakunnan  
                         kokouksessa. Kokouksessa oli käsitelty Turun ja Kaarinan välistä  
                         pikajunaa. Eino Koskinen oli välittänyt sivistyslautakunnan  
                         kuulumiset tekstiviestillä puheenjohtaja Rasmus Hakalalle.  
                         Eino Koskinen kertoi tekstiviestissään, että sivistyslautakunnan  
                         kokouksessa oli käsitelty lukion ja peruskoulujen lukuvuosisuun- 
                         nitelmia, sekä jokaisen koulun määrittämiä arvoja ja toiminta- 
                         periaatteita. Eliel Lintula kertoi olleensa sosiaali- ja terveyslauta- 
                         kunnan kokouksessa. Nuoria koskevia aiheita kokouksessa ei oltu 
                         käsitelty. Eliel Lintula kertoi, että lautakunnan toiminta tulee  
                         päättymään vuoden 2022 alussa, kun uudet hyvinvointialue- 
                         valtuustot aloittavat toimintansa. Helmi Mäkeläinen kertoi olleensa  
                         teknisen lautakunnan kokouksessa. Kokouksessa oli käsitelty  
                         Kaarinan uimahallin peruskorjausta, mutta päätöstä aiheesta ei oltu 
                         tehty. Maia Majabacka kertoi, että oli estynyt pääsemästä  
                         ympäristölautakunnan kokoukseen. Kokouksessa oli ollut Emil 
                         Kinnunen varaedustajana. Emil Kinnunen oli estynyt pääsemästä 
                         nuorisovaltuuston kokoukseen.  

 
                    Päätös 63§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
11.3   Kaupunginvaltuuston kuulumiset 

 
 
                   Ehdotus:          Kuullaan kaupunginvaltuuston kuulumiset. 

 
                  Käsittely:          Ei kuulumisia.  
  
 
                   Päätös 64§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
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11.4   Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto 

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

     Käsittely:        Maia Majabacka välitti Eino Koskisen tekstiviestin muulle nuoriso- 
                       valtuustolle. Eino Koskinen kertoi viestissään, että Nuva ry:n  
                       aktiivipäivien hakulomakkeet olisi esitelty. Eino Koskinen ei 
                       kuitenkaan suositellut Kaarinaa hakemaan aktiivipäivien  
                       järjestämispaikkakunnaksi. Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen 
                       selvensi nuorisovaltuustolle aktiivipäiviä. Kaarlo Noponen kertoi, 
                       että aktiivipäivät pidetään yleensä jollain sellaisessa Suomen  
                       paikkakunnassa, mikä on hakenut aktiivipäivien järjestämistä.  
                       Kaarlo Noponen kertoi, että viime aikoina aktiivipäivät ovat kuitenkin 
                       olleet etänä. Kaarlo Noponen kertoi, että aktiivipäivillä ideana on  
                       kouluttaa nuorisovaltuutettuja vaikuttamisesta ja kunnan toiminnasta. 
                       Puheenjohtaja Rasmus Hakala kertoi, että perinteisesti Kaarinan 
                       nuorisovaltuusto on maksanut valtuutetun ensimmäisen matkan  
                       matka- ja majoituskustannukset.  

 
                  Päätös 65§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
 
12  Muut asiat  

- Kolumnivuorot. 
- Elokuvailtojen järjestäminen.  

 
 
 
                Päätös 66§:     Kokous päätettiin ajassa 17.34 
 
 
 
 
 
Kaarinassa 5.10.2021 
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Rasmus Hakala 
Puheenjohtaja 
 
 
Veeti Lisinen  
Sihteeri 
 
 
Maia Majabacka 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Helmi Mäkeläinen 
Pöytäkirjantarkastaja 

  


