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Nuorisovaltuusto 

 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: 22.10.2020,   16.35-18.55 
 
Paikka: Etäkokous 
 
Jäsenten läsnäolo: 

 
 

Hakala Rasmus  ☒ 
Halen Tua  ☐ 
Hamarila Viivi  ☒ 
Kontiokorpi Enni  ☒ 
Koskinen Eino  ☒ 

Lisinen Veeti  ☒ 
Majabacka Maia  ☒ 
Nummila Mimosa  ☒ 
Noponen Kaarlo  ☒ 
Paju Petteri  ☐ 
Puranen Katrina  ☒ 
Sirkiä Erika  ☒ 
Tammi Otto  ☒ 
Toikka Iina  ☒ 
Tuominen Elsa  ☒ 

 
 
Muut osallistujat: 

Elina Heikkilä   poistui 17.40 
Eemil Heimo   poistui 17.46 
Åsa Gustafsson 
Hanna Sirkiä 
Timo Virkkula 
Harri Virta  poistui 18.15 
Emmi Virtanen  saapui 16.42 ja  poistui 17.40 
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Käsiteltävät asiat 

 

1 Kokouksen avaus 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen 
 
Päätös 77§: Avattiin kokous ajassa 16.35 
 

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös 78§: Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
  

3 Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 

 
Päätös 79§: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Veeti Lisinen ja Maia 

Majabacka 
 

  
4 Esityslistan hyväksyminen  

Ehdotus: Hyväksytään esityslista 
 

Käsittely: Vaihdetaan kohtien kuusi ja seitsemän paikkaa 
 
Päätös 80§: Päätettiin vaihtaa kohtien kuusi ja seitsemän paikkaa 

 
 
5 Kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja johtavan rehtorin kuulumiset 

 
Ehdotus: Kuullaan kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja johtavan rehtorin 

kuulumiset 
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Käsittely: Kaupunginjohtaja Harri Virta kertoi, että talousarvioesitys on 
annettu kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kertoi myös, että 
talous on kohtuullisen tasapainossa. Elina Heikkilä kertoi, että 
kartoittivat mitä sivistyspalvelujen tulisi kehittää ja mihin keskittyä. 
Perheillä tulisi olla tieto siitä mistä saa tukea ja apua. Palveluihin 
tulisi olla matala kynnys sekä palvelua ja tukea tulisi saada 
mahdollisimman varhaiseen aikaan. Kertoi myös, että 2021 
vuoden tavoitteet ovat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. 
Heikkilä kertoi myös, että kirjaston aukioloajat supistuu 
mahdollisesti. Emmi Virtanen kertoi, että koronatilanne on ollut 
vaikea. Perusopetus ja lukio opetus ollut hankalaa. Tavoitteena 
on, että lähiopetusta on saatavilla kokoajan. Virtanen painotti, että 
nuorten halukkuus käyttää maskeja on heikkoa. 
Etäopetusjärjestelmiä on mahdollisesti tulossa ja niihin otetaan 
nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä mukaan.  

 
Päätös 81§: Merkittiin tiedoksi 
 
 

6 Lausunto lomautuksista 
 
 

Ehdotus: Käydään läpi lausunto lomautuksista 
 
Käsittely: Harri Virta kertoi, että jokainen lomautus aiheuttaa haittaa 

enemmän tai vähemmän. Koulutoiminnon lomautukset vaikuttavat 
varsinkin nuoriin. Ensivuodelle ei ole tulossa koulu lomautuksia. 
Lausunto on hyvä ja tärkeä. Eino Koskinen kertoi, että 
lausunnosta puuttuu mahdollisen etäkouluopetuksen haitat ja niitä 
pitäisi ennaltaehkäistä. Åsa Gustafsson painoitti, että on tärkeä 
lähettää lausunto kaupunignhallitukselle mahdollisimman pian. 
Hanna Sirkiä toivoo, ettei lomautuksia tarvitsisi tehdä missään 
kohtaa. Kannatti, että lausunto tulisi lähettää mahdollisimman 
pian 

 
 
Liite: Lausunto lomautuksista 
 
Päätös 82§: Nuorisovaltuusto päättää lähettää lausunnon 

 
7 Hyvinvointikertomus 
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Ehdotus: Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 12 velvoittaa kuntien 
valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran 
valtuustokaudessa. Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu on 
luontevaa valtuustokauden lopussa, jolloin sitä voidaan käyttää uuden 
valtuustokauden hyvinvointiohjelman materiaalina ja perustana. 
Hyvinvointikertomuksen tavoitteena on kertoa kuntalaisten 
hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin liittyvistä tarpeista. Laaja 
hyvinvointikertomus pyritään rakentamaan riittävän laajaksi ja 
monipuoliseksi kuvaukseksi kuntalaisten hyvinvoinnista. 

 
 
 Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitettiin kaupungin 
hyvinvointityöryhmän kokouksessa 26.8. Hyvinvointityöryhmä päätti 
pyytää vaikuttamistoimielimiltä kantaa oman viiteryhmänsä hyvinvointiin 
ja terveyteen merkittävistä vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi on tärkeää 
saada näkemyksiä siitä, mitkä ilmiöt/teemat ovat nuorten kaarinalaisten 
näkökulmasta tärkeitä arjessa. 
Nuorisovaltuuston lausunnon pohjalta pyritään löytämään esitettyihin 
ilmiöihin/teemoihin indikaattoreita, tilastoja tai muuta tietoa kuvaamaan 
tilannetta Kaarinassa. Hyvinvointikertomuksella pyritään vastaamaan 
kysymykseen: "Miten Kaarinassa voidaan?". 

 
Nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoa seuraaviin kysymyksiin: 
1. Mitkä asiat vaikuttavat merkittävästi nuorten kaarinalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen Kaarinassa? (Esimerkiksi 
ympäristöterveyteen, asumiseen ja ympäristöön, 
työllisyyteen tai työttömyyteen, elintapoihin tai terveyteen liittyen.) 
 
2. Mikä tilasto/tieto olisi tärkeää viedä päätöksenteon ja johtamisen 
välineeksi osana laajaa hyvinvointikertomusta? 
 
Keskustellaan Inkeroisen kanssa asiasta ja mietitään yhdessä 
nuorisovaltuuston kanssa vastauksia kysymyksiin. 
 
 

Käsittely Käytiin läpi kertomus ja mietittiin yhdessä vastauksia kysymyksiin . 
Puheenjohtaja soittaa virkamiehille. 

 
 
Päätös 83§: Nuorisovaltuusto päättää lausunnostaan laajaan 

hyvinvointikertomukseen. 
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8 Nuorisovaltuuston paikka kaupunginvaltuustossa 

Ehdotus: Keskustellaan nuorisovaltuuston mahdollisesta 
kaupunginvaltuusto paikasta 

 
Käsittely: Marraskuun kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään 

nuorisovaltuuston paikasta, jossa järjestävät äänestyksen tästä. 
Kaupunginjohtaja Harri Virta kertoi, että kaupunginhallitus oli 
yksimielinen asiasta.  

 
Päätös 84§: Merkittiin tiedoksi 

 
 
 

 
9 Valitaan uusi nuorisovaltuuston sihteeri 
 

Ehdotus: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi sihteeri 
 
Käsittely: Kaarlo Noponen mahdollisesti kiinnostunut ja on valmis jättämään 

lautakuntavastaavan pestin. Vapaa-ajan lautakunnan vastaavaksi 
edustajaksi päätettiin valita uusi valtuutettu. Elsa Tuominen 
asettui ehdolle. 

 
Päätös 85§: Valittiin valtuutettu Kaarlo Noponen nuorisovaltuuston sihteeriksi 

ja Elsa Tuominen uudeksi vapaa-ajan lautakunnan vastaavaksi. 
 
 

 
 
 
10 Kummivaltuutettujen kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan kummivaltuutettujen kuulumiset 
 
Käsittely: Timo Virkkula kertoi, että talousarviosuunnitelma on ollut 

ajankohtainen asia. Kertoi myös, että lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuudet halutaan taata mahdollisimman pitkälle. 
Hanna Sirkiä kertoi, että ensi vuoden budjetti on ollut eniten esillä 
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ja nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuuston kokouksiin on 
myös puhutellut. 

 
Päätös 86§: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 

11 Nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 
 

Ehdotus:        Kuullaan nuorisotyöntekijöiden kuulumiset 
 
Käsittely: Nuorisotyöntekijät eivät olleet paikalla enään tässä kohtaa 
 
Päätös 87§: Merkittiin tiedoksi 

 
 

 
12 Ilmoitusasiat 
 

12.1 Lautakuntien kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntien kuulumiset 
 
 

Käsittely: Otto Tammi kertoi, että kaupunkikehitys lautakunnassa 
käsiteltiin ilmastostrategiaa ja että mahdollisesti 
kevyenliikenteen väyliä parannettaisiin. Kaarlo Noponen kertoi, 
ettei vapaa-ajan lautakunnassa noussut esille mitään 
nuorisovaltuustoa koskevaa. Elsa Tuominen kertoi myös ettei 
teknisen lautakunnan kokouksessa noussut esille mitään uutta. 
Erika Sirkiä kertoi, että sivistyslautakunnan kokouksessa 
käsiteltiin koulujen ja lukioiden loma-aikoja ja ohjattua toimintaa 
nuorille. Henkilöstö lautakunnalla ei ollut kokousta. Eino 
Koskinen kertoi, ettei sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kokouksessa noussut esille mitään uutta. Ympäristö 
lautakunnalla ei myöskään ollut kokousta 

 
Päätös 88§: Merkittiin tiedoksi 
 

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

 
Käsittely: Lounais-Suomen piiriltä ja Nuorisovaltuustojen liitolta ei ole tullut 

uusia ajankohtaisia asioita 
 
Päätös 89§: Merkittiin tiedoksi 
 

13 Muut asiat 
 
 
 
Kokous päätettiin ajassa  18.55 
 
 
 
 
  

 


