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Nuorisovaltuusto 

 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: 05.05.2020,   16.34-18.28 
 
Paikka: Etäkokous, Google Meets 
 
Jäsenten läsnäolo: 

 
 

Hakala Rasmus ☒ 

Halen Tua      vpj  ☒ 

Hamarila Viivi  ☐ 
Kontiokorpi Enni  ☒ 

Koskinen Eino ☒ 

Lisinen Veeti ☒ 

Majabacka Maia ☒ 

Noponen Kaarlo ☒ 

Paju Petteri ☒ 

Puranen Katrina ☒ 

Sirkiä Erika ☒ 

Tammi Otto ☒ 

Toikka Iina       sihteeri ☒ 

Toivonen Anni    pj ☒ 

Tuominen Elsa ☒ 

Esittelijänä toimii Anni Toivonen 
 
Muut osallistujat:  

Kati Koskinen 

Hanna Sirkiä 

Åsa Gustavsson,   poistui 18.27 

Marko Kuuskorpi, poistui 17.34 
 
Emmi Virtanen 
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Käsiteltävät asiat 

 

1 Kokouksen avaus 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös 44§: Kokous avattiin ajassa 16.34 
 

 
 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös 45§: Todettiin läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
  

3 Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa. 

 
Päätös 46§: Valittiin valtuutetut Maia Majabacka Ja Kaarlo Noponen 

 
  
4 Esityslistan hyväksyminen  

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.  
 

Käsittely: Lisätään kohdat Marko Kuusikorvelle koulurakennusten 
suunnitteluun ja Emmi Virtaselle. 

 
Päätös 47§: Päätettiin lisätä kohdat Marko Kuusikorvelle ja Emmi Virtaselle 
 
 
 

5 Marko Kuuskorpi 
 

 
Ehdotus: Kuullaan koulurakennusten suunnittelmien tämän hetkinen tilanne 
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Käsittely: Marko Kuuskorpi kertoi koulurakennusten suunnittelujen tilanteen. 
Kertoi tapauskohtaisesti miten etenevät ja missä vaiheessa ovat. 
Pyysi, että lähdettäisiin yhdessä miettimään nuorisovaltuuston 
mielestä tärkeitä aihealueita suunnittelussa. Pitäisi myös miettiä, 
miten nuorisovaltuuston vaikuttaminen näissä näkyisi.  
Kaarlo Noponen ehdotti, että nuorisovaltuusto voisi vaikuttaa 
ulkoilupaikkoihin ja koulujen ympäristöön. 
Marko ehdotti myös, että nuorisovaltuusto ottaisi asian käsittelyyn 
syksyllä ja nuorisovaltuusto voisi miettiä, miten voitaisiin ottaa 
kantaa koulujen liikunta- ja lähiympäristöjä.Voitaisiin myös 
järjestää yhteinen tutustumiskierros eri koulujen ympäristöihin. 
Anni Toivonen kannatti ideaa. 

 
Päätös 48§ : Merkittiin tiedoksi ja siirretään käsittely syksylle. 

 
 
6 Emmi  Virtanen 
 

Ehdotus: Kuullaan Emmi Virtasen kuulumiset 
 

Käsittely: Emmi Virtanen kertoi, ettei iPad käsittely ole edennyt paljoa. 
Toivoisi, että nuorisovaltuusto olisi syksyllä mukana TVT ja 
Kaarina-ilmiö asioissa. 14.5 perusopetus siirtyy takaisin 
lähiopetukseen ja toinen aste jatkaa etäopetusta. 2021 
taloussuunnitelma on alkamaisillaan. Pyysi myös 
nuorisovaltuustoa miettimään, miten voitaisiin tehdä 
sivistystoimen kanssa tiiviimpää yhteistyötä. Syksyllä voitaisiin 
käsitellä ennaltaehkäiseviä palveluja, jotta nuorten hyvinvointi 
korostuisi. Åsa Gustavsson painotti, että nuorisovaltuustolla 
tulisi olla nimetty ohjaaja. Emmi Virtanen sanoi ottavansa 
yhteyttä asiaa koskien. Painotti myös, että nuorten ääni pitäisi 
saada kuulumaan vielä paremmin. Pyysi myös ideoita, miten 
voitaisiin osallistaa nuoria. Kaarlo Noponen painotti, että pitäisi 
saada kaikkien nuorisoryhmien ääni kuulumaan. Rasmus 
Hakala kannatti, että nuorisovaltuuston ohjaajaksi valittaisiin 
koulunuorisotyöntekijä. Ehdotti myös, että jokaisessa 
kokouksessa voisi olla yksi koulunuorisotyöntekijä. 
Puheenjohtaja Anni Toivonen kannatti. Varapuheenjohtaja Tua 
Halen ehdotti, että voitaisiin kartoittaa muitakin ohjaajia. Emmi 
Virtanen ehdotti, että laitetaan sähköpostia näille henkilöille. 
Rasmus Hakala kannatti ja ehdotti, että nuorisovaltuustolla 
voisi olla kaksi ohjaajaa, joista toinen on koulunuorisotyöntekijä 
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ja toinen toiselta taholta. Anni Toivonen painotti, että pitää 
valita henkilö kenellä on resursseja toiminnassa mukana 
olemiseen. Maia Majabacka ehdotti esimerkiksi Eemil Heimoa 
mukaan.  

 
Päätös 49§: Merkittiin tiedoksi ja jatketaan käsittelyä syksyllä 

 
 
7 Ilmasto-ohjelma 
 

Ehdotus: Käydään läpi ohjelman alustava suunnitelma 
 
Käsittely: Puheenjohtaja Anni Toivonen kertoi, että kokoustivat 

ilmasto-ohjelmaa koskien. Pyysivät miettimään, mikä 
nuorisovaltuuston rooli voisi olla ohjelmassa. Voitaisiin esimerkiksi 
kysyä nuorten mielipiteitä tai järjestää pieniä työpajoja 
ympäristöön koskien. Nuorisovaltuusto voisi kerätä kaarinalaisilta 
nuorilta tietoa ilmastoon liittyen ja mitä voitaisiin tehdä. 
Esimerkiksi päästöjen vähentäminen ja ruokahävikki voisivat olla 
aiheita. Ehdotettiin myös, että voitaisiin ottaa tämä syksyn 
tapahtuman tilalle tai toiseksi tavoitteeksi. Kaarlo Noponen 
kannatti tietojen keruuta ja ehdotti, että nuoret otettaisiin 
enemmän mukaan ohjelmaan. Otto Tammi kannatti. Rasmus 
Hakala painotti, että olisi tärkeää saada myös mielipide niiltäkin 
nuorilta, ketkä eivät ole niin aktiivisia. Elsa Tuominen ehdotti 
myös, että pitäisi antaa tieto myös muissa kaupungeissa 
opiskeleville. Anni Toivonen ehdotti, että lähdettäisiin 
toteuttamaan koko nuorisovaltuuston voimin. Rasmus Hakala 
ehdotti, että vastuuhenkilöinä voisi toimia syksyn tapahtuman 
työryhmä, mutta koko nuorisovaltuusto olisi mukana 
suunnittelussa. Eino Koskinen kannatti. Anni toivonen ehdotti, että 
muutkin voisivat osallistua vastuuryhmään. 

 
Päätös 50§: Päätettiin lähteä mukaan ohjelmaan ja päätettiin koota 

vastuuryhmä.  
 
 
8 Kummivaltuutettujen kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan kummivaltuutettujen kuulumiset 
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Käsittely: Åsa Gustavsson kertoi, että kaupunginvaltuustolla oli etäkokous, 
joissa käsitetltiin kouluhankkeita.. Kouluhankkeet etenevät 
korona-tilanteesta huolimatta. Painotti, että nuorisovaltuustolle 
pitää nimetä vastuuhenkilö. Hanna Sirkiä: kannatti Åsan pointtia. 

 
Päätös 51§: Merkittiin tiedoksi 

 
9 Ilmoitusasiat 
 

9.1 Lautakuntien kuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntien kuulumiset 
 

Käsittely: Rasmus Hakala kertoi, että sivistyslautakunnan kokouksessa 
käytiin keskustelua nuorisovaltuuston lausunnosta. 
Keskustelivat myös digilaitteista ja niiden käytöstä. Maia 
Majabacka kertoi, että ympäristölautakunnan kokouksessa 
pohdittiin Kaarinan jätteenkuljetusta. Kokouksessa ei noussut 
esille nuorisovaltuustoa koskevia asioita. Eino Koskinen kertoi, 
että sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ei ollut 
paikalla nuorisovaltuuston jäsentä. Katrina Puranen kertoi, ettei 
henkilöstölautakunnalla ollut kokousta. Otto Tammi kertoi, ettei 
kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa noussut esille 
nuorisovaltuustoa koskevia asioita. Kaarlo Noponen kertoi, että 
vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa käytiin läpi Ura-ohjaajan 
uusimista.  Petteri Paju kertoi, ettei teknisenlautakunnan 
kokouksessa noussut esille nuorisovaltuustoon liittyviä asioita. 

 
Päätös 52§: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

9.2 Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto 
 

Ehdotus: Kuullaan Lounais-Suomen piirin ja Nuorisovaltuustojen liiton 
kuulumiset 

 
Käsittely: Puheenjohtaja Anni Toivonen kertoi, ettei mitään uutta ole 

noussut esille. Tapahtumat on peruttu.  
 
 
Päätös 53§: Merkittiin tiedoksi 
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10 Muut asiat 
 


