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Nuorisovaltuuston kokous 
 

Aika: 8.12.2021, Kello 16.30 
 
Paikka                           Kotimäen koulu, Littoistentie 525 

 
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  
saapui 17.02 

☒ 

Ranta Peppi  ☒ 

Sirkiä Erika  ☒ 

Talonen Milla  ☒ 

Tammi Otto  ☐ 

Tuominen Helmi  ☒ 
 
 
Muut osallistujat: 

 
Heimo Eemil                          Nuva-ohjaaja 
 
 
Käsiteltävät asiat 

 
 
1  Kokouksen avaus 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
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Päätös 79§:     Avattiin kokous ajassa 16.41 
 

 

 
2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus:  Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
  

Päätös 80§:     Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 
 

3  Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 

  

 
Päätös 81§:     Valittiin valtuutetut Erika Sirkiä ja Milla Talonen 

pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 

    
4  Esityslistan hyväksyminen    

 

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.   
 

          Käsittely:        Kohdaksi 7. Lisättiin kolumnivuorot Kaarina-lehteen 
 

Päätös 82§:    Hyväksyttiin esityslista 
 
 

 

5  Nuorisovaltuuston vierailu kaupunginvaltuuston kokoukseen 

 

  
         Ehdotus:     Puheenjohtaja käy läpi nuorisovaltuuston tulevan vierailun  
                                    kaupunginvaltuuston kokoukseen.  
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        Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti nuorisovaltuuston vierailua.  
                         Kaupunginvaltuusto oli heikentyneen koronatilanteen seurauksena 
                         siirtynyt etäkokouksiin, jonka seurauksena nuorisovaltuuston  
                         suunniteltu vierailu peruuntuu. Rasmus Hakala kuitenkin 
                         kertoi puhuneensa Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan  
                         kanssa ja oli sovittu, että myöhemmin, mahdollisesti vuoden 2022 
                         keväällä, järjestettäisiin kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston 
                         yhteinen kahvitilaisuus. Tilaisuudessa nuorisovaltuutetut pääsisivät  
                         keskustelemaan kaupunginvaltuutettujen kanssa. Rasmus Hakala  
                         kertoi myös, että maanantaina järjestettävässä etäkokouksessa 
                         tullaan esittelemään nuorisovaltuuston kummivaltuutettuhakemus.  
                         Hakemuksen kokouksessa esittelee Rasmus Hakala. Onni Laitinen 
                         kysyi, mitä kummivaltuutettuhakemuksessa kummivaltuutettu- 
                         ehdokkailta tullaan kysymään. Puheenjohtaja Rasmus Hakala  
                         vastasi, että hakemus tehdään anonyymisti ja aikaisemmin syksyllä 
                         nuorisovaltuutetuille oli lähetetty linkki Forms-kyselyyn, jonne sai  
                         ehdottaa mahdollisia kysymyksiä. Varapuheenjohtaja Kaarlo 
                         Noponen totesi puheenvuorossaan, että vielä on mahdollista vaikut- 
                         taa kummivaltuutettuhakemuksen kysymyksiin. Eemil Heimo kysyi 
                         kummivaltuutettuhakemuksen valmistumispäivämäärää. Kaarlo  
                         Noponen vastasi, että kyseisen viikon perjantaihin mennessä  
                         (10.12) kummivaltuutettuhakemus olisi valmis. Eemil Heimo 
                         ehdotti, että valmis hakemus jaetaan nuorisovaltuutetuille 
                         tarkistettavaksi ja mahdollisia muutosehdotuksia varten.  

 
                     Päätös 83§:  Päätettiin keskustelu kaupunginvaltuuston vierailusta. 
 
6  Lausunto skeittiparkista 

 

  
         Ehdotus:      Nuorisovaltuusto kokoaa työryhmän, joka kirjoittaa lausunnon  
                                     skeittiparkista 
 

        Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala alusti skeittiparkkialoitetta ja sen  
                         tilannetta. Puheenjohtaja ehdotti, että nuorisovaltuusto tekee  
                         skeittiparkista lausunnon, jota tekemään kootaan nuorisovaltuuston 
                         keskuudesta työryhmä. Puheenjohtaja Rasmus Hakala lupasi laittaa 
                         nuorisovaltuuston WhatsApp-ryhmään linkin, jonka kautta pääsee  
                         liittymään työryhmään. Puheenjohtajan ehdotuksesta valmis  
                         lausunto jaetaan koko nuorisovaltuuston luettavaksi, jolloin  
                         skeittiparkkia koskevan lausunnon taakse saadaan koko nuoriso- 
                         valtuusto, jos nuorisovaltuusto hyväksyy lausunnon. Eino  
                         Koskinen ehdotti, että ennen lausunnon tekoa luetaan skeitti- 
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                         parkkia koskevat adressit ja aloitteet. Eino Koskinen ilmoitti samalla  
                         myös kiinnostuksensa työryhmään mukaan lähtemisestä.  
                         Varapuheenjohtaja Kaarlo Noponen totesi skeittiparkin olevan  
                         iso ja tärkeä aloite ja painotti puheenvuorossaan skeittiparkin 
                         läpi menon tärkeyttä.  

 
                     Päätös 84§:   Päätettiin keskustelu skeittiparkki lausunnosta.  
 
 
 

7  Kolumnivuorot Kaarina-lehteen 

 

  
         Ehdotus:      Valitaan uudet kolumnivuorot 
 

        Käsittely:      Puheenjohtaja Rasmus Hakala kertoi aikaisempien kolumnivuorojen  
                         olleen suuri menestys. Rasmus Hakala kertoi saaneensa Kaarina- 
                         lehdeltä uusia kolumnivuoro ajankohtia ensi vuodelle.  
                         Kolumnivuoroja oli tullut Kaarina-lehdeltä yhteensä viisi kappaletta. 
                         Puheenjohtaja Rasmus Hakala ehdotti, että kokouksen aikana 
                         valittaisiin tammi- ja maaliskuun kolumnivuorojen kirjoittajat. Maia 
                         Majabacka ja Eliel Lintula ilmoittivat kiinnostuksensa kolumnin  
                         kirjoittamiseen. Päätettiin, että Maia Majabacka kirjoittaisi tammi- 
                         kuun (12.1) kolumnin ja Eliel Lintula kirjoittaisi maaliskuun 
                         (23.3) kolumnin. Päätettiin, että kolme muuta kolumnivuoroa 
                         tullaan päättämään ensi vuoden puolella                          

 
                     Päätös 85§:   Päätettiin keskustelu kolumnivuoroista 
 
 
 
 

8  Raportti nuorisovaltuustojen tapaamisesta 

 

  
         Ehdotus: Valtuutetut Eino Koskinen ja Laura Nurmi esittelevät raportin 
                                 nuorisovaltuustojen tapaamisesta. 
 

     Käsittely:    Valtuutettu Eino Koskinen esitteli raportin nuorisovaltuustojen  
                    tapaamisesta, jonne Eino Koskinen ja Laura Nurmi olivat osallistuneet. 
                    Tapaaminen oli järjestetty 26.11. Aiheena tapaamisessa oli ollut  
                    muun muassa Loimaan nuorisovaltuuston aloite, nuorisovaltuustojen  
                    yhdistämistä koskien, sekä nuorten äänen kuuluviin saaminen uusien  
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                    hyvinvointialueiden osalta. Raportin esittelemisen jälkeen                 
                    Rasmus Hakala kysyi, jos nuorisovaltuustolla olisi kysyttävää Eino 
                    Koskiselle ja Laura Nurmelle koskien tapaamista. Kysyttävää ei ollut.  
                    

                  Päätös 86§:     Päätettiin keskustelu nuorisovaltuustojen tapaamisesta.  
 
 
 

9  Loimaan nuorisovaltuuston aloite 

 

  
         Ehdotus: Käydään keskustelu nuorisovaltuuston kannasta koskien 
                                 Loimaan nuorisovaltuuston aloitetta. 
 
 

     Käsittely:    Puheenjohtaja Rasmus Hakala aloitti keskustelun kertomalla oman  
                    kantansa Loimaan nuorisovaltuuston tekemään aloitteeseen. Rasmus 
                    Hakalan kanta aloitteeseen oli skeptinen. Rasmus Hakala kuitenkin 
                    ehdotti, että nuorisovaltuusto ottaa aloitteeseen neutraalin kannan.  
                    Neutraalilla kannalla tarkoitettiin sitä, että nuorisovaltuusto ei lähde  
                    aktiivisesti tukemaan tai vastustamaan aloitetta. Varapuheenjohtaja  
                    Kaarlo Noponen kertoi omassa puheenvuorossaan kantansa olevan 
                    puheenjohtajan tavoin skeptinen aloitetta kohtaan. Kaarlo Noponen 
                    kuitenkin kehui ideaa nuorisovaltuustojen yhdistämisestä hyväksi,  
                    mutta totesi sen olevan aivan liian aikaista. Kaarlo Noponen myös  
                    kertoi tukevansa puheenjohtaja Rasmus Hakalan ehdotusta neutraalin  
                    kannan ottamisesta. Onni Laitinen kertoi omassa puheenvuorossaan  
                    kannattavansa neutraalia suhtautumista Loimaan nuorisovaltuuston  
                    aloitteeseen. Onni Laitinen kertoi pitävänsä nuorisovaltuustojen  
                    yhdistämistä hyvänä ideana, mutta totesi sen toteutumisessa kestävän 
                    useita vuosia. Onni Laitinen myös mainitsi, että jos nuorisovaltuusto nyt 
                    ottaisi myönteisen kannan aloitteessa, olisi sen muuttaminen  
                    myöhemmin huomattavasti vaikeampaa. Maia Majabacka totesi  
                    pitävänsä aloitetta hyvänä ideana, mutta kannatti että toistaiseksi  
                    nuorisovaltuusto pitäisi neutraalia linjaa aloitteen kanssa. Maia  
                    Majabacka totesi, että on hyvä pitää neutraalia kantaa, etenkin kun 
                    yhdistämisen toteutuskeinoja ei ole vielä kerrottu. Eemil Heimo piti 
                    seutukunnallista yhteistyötä positiivisena ja totesi, että on hyvä  
                    osoittaa kiinnostusta aloitteeseen, mutta ei kuitenkaan vielä olla  
                    mukana toiminnassa. Eemil Heimo kysyi Eino Koskiselta, jos nuoriso- 
                    valtuustojen tapaamisessa olisi tullut selville Turun nuorisovaltuuston  
                    kantaa aloitteeseen. Eino Koskinen kertoi Turun nuorisovaltuuston  
                    kannan olevan Kaarinan tavoin neutraali. Rasmus Hakala kysyi  
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                    nuorisovaltuutetuilta eriäviä mielipiteitä neutraalin kannan ottamisen  
                    kanssa. Vastalauseita ei tullut.  
                   

                  Päätös 87§:     Päätettiin nuorisovaltuuston suhtautuvan aloitteeseen neutraalisti 
 
 
 
 
 

10  Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 

  
         Ehdotus:       Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset. 

 
                 käsittely:          Piikkiössä oli ollut joulukadun avajaiset muutamaa viikkoa  
                                      takaperin. Paimioon on tulossa nuorisotilan yhteyteen mopotalli.  
                                      Nuorisotiloissa on heikentyneen koronatilanteen takia vahva  
                                      maskisuositus. Kaarinan yläkouluihin on suunniteltu mopoiltoja.  
                                      Kaarinassa on 3. luokkalaisista ylöspäin otettu käyttöön  
                                      maskisuositus. Eemil Heimo myös ehdotti, että heti tammikuun  
                                      kokoukseen kutsutaan uusi nuorisopalvelujohtaja.  
 
 
                    Päätös 88§:     Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
11  Ilmoitusasiat 

 
11.1   Lautakuntien kuulumiset 

 
 
                    Ehdotus:         Kuullaan lautakuntien kuulumiset. 

       Käsittely:        Eino Koskinen kertoi sivistyslautakunnalla ja teknisellä lauta- 
                         kunnalla olleen yhteinen kokous. Nuorisovaltuuston kaikki edustajat 
                         olivat kokouksen aikoihin olleet estyneinä, eivätkä olleet päässet  
                         kokoukseen. Helmi Mäkeläinen kertoi teknisen lautakunnan  
                         kokouksessa aiheena olleen muun muassa uusi fölitiimi, jonka 
                         tehtävänä on käsitellä Kaarinan sisäisiä K-linjoja. Rasmus Hakala 
                         ehdotti, että nuorisovaltuusto lähtee selvittämään mahdollisuutta 
                         saada nuorisovaltuustosta edustaja fölitiimiin. Eliel Lintula kertoi,  
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                         ettei ollut päässyt sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen.  
                         Myöskään varaedustaja ei ollut päässyt paikalle kokoukseen.  
                         Eliel Lintula kuitenkin totesi, että esityslistassa ei ollut mitään nuoria 
                         koskevaa. Katrina Puranen kertoi, että vapaa-ajan lautakunnalla oli 
                         parhaillaan samaan aikaan kokous, kuin nuorisovaltuustolla. Vapaa- 
                         ajan lautakunnan kokoukseen ei päässyt edustajaa paikalle.  
                         Kaupunginkehityslautakunnan kokoukseen ei ollut myöskään 
                         päässyt edustajaa paikalle.  
                                             

 
                    Päätös 89§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 

 
11.2   Kaupunginvaltuuston kuulumiset 

 
 
                   Ehdotus:          Kuullaan kaupunginvaltuuston kuulumiset. 

 
                   Käsittely:         Puheenjohtaja Rasmus Hakala kertoi olleensa kaupunginvaltuuston  
                                    kokouksessa. Kaupunginvaltuuston kokouksessa oli päätetty 
                                    budjetista. Rasmus Hakala myös kertoi ottaneensa kantaa koulun 
                                    iPadeihin. Rasmus Hakala totesi, että kaupungin tekemän  
                                    kyselyn mukaan Kaarinan kouluissa suurin osa haluaisi 
                                    läppärin iPadin sijasta. 
 
                   Päätös 90§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
 
 
 
11.3   Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto 

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

     Käsittely:        Eino Koskinen oli tullut valituksi nuorisovaltuustojen Lounais-Suomen 
                       piirin uudeksi varapuheenjohtajaksi.   

 
                  Päätös 91§:    Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
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12  Muut asiat 

- Kevään kokousajat 
- Kaarinan nuorisovaltuuston toimintasääntö 
- Maksuttomien kuntosalien mainostaminen 
 

 
 
                Päätös 92§:     Päätetään kokous ajassa 18.18 
 
 
 
 

 
 
Rasmus Hakala  
Puheenjohtaja  
 
 
Veeti Lisinen  
Sihteeri  
 
 
Erika Sirkiä 
Pöytäkirjantarkastaja  
 
 
Milla Talonen 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 


