
     PÖYTÄKIRJA 10/2022 
 
 
 
 
Kurikan kaupunki 
Nuorisovaltuusto KuJaJunnut 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 
 
Aika: 12.10.2022 klo 17.00 
Paikka: Nuorten Työpaja (Nikkarintie 8, 61300 Kurikka) 
 
Jäsenet: Arsi Ala-Mieto 
  Vadelma Ala-Mieto  POISSA   

   Niklas Männikkö 
   Onerva Niemi     
   Amanda Nieminen  POISSA  
   Emmi Peltola 
   Emilia Ranta-Kuivila  
   Hanna Saarela 
   Merilii Toivonen 
   Petteri Virkkala 
   Niilo Yli-Viitala 

 
Muut osallistujat:     Oskari Viitakangas  nuoriso-ohjaaja 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 17:03 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
 
 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
 
 Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petteri Virkkala ja Arsi Ala-
Mieto. 
 
4. Verkostot ja yhteistyötahot 
 
 Nuoriso-ohjaaja Oskarin puheenvuoro. 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi että yhteistyö muiden tahojen kanssa lisääntyy ensi kevään 
aikana. Verkostoitumista pyritään tehostamaan eri tahojen kanssa, esim. opiskelijakunnan 
hallitukset. Erityisesti yhteistyötä paikallislehtien kanssa tehostetaan. 
 



 
5. Markkinointi 
 
 Nuoriso-ohjaajan Oskarin puheenvuoro. 
 

Päätös: Somevastaavat Niilo Yli-Viitala ja Hanna Saarela muodostavat yhdessä Oskari 
Viitakankaan kanssa markkinointitiimin. Sen tavoitteena on tehostaa markkinointia ja tuoda 
nuorisovaltuustolle enemmän näkyvyyttä.  

 
6. Aloitteet ja kyselyt 
 
 Nuoriso-ohjaajan Oskarin puheenvuoro. 
 

Päätös: Nuva ry. ja paikalliset päättäjät rohkaisevat nuorisovaltuustoa tekemään aloitteita. 
Oskari Viitakangas esittelee mahdollisia aloitteita nuorisovaltuustolle myöhemmin. Kyselyitä 
teettämällä nuorisovaltuusto kartoittaa nuorten näkemystä siitä, millaisia muutoksia 
Kurikassa nuoret toivovat. Joulukuussa nuorisovaltuusto kokoustaa  

 
7. Tiimien terveiset 
 

Esitys: Kaikki tiimit kartoittavat ajankohtaisen tilanteensa ja hyväksyttävät tehdyt päätökset 
muulla nuorisovaltuustolla. 
 
Päätös: Joulutiimin tilanne on hyvä. Hotel Kurikka on varattu 25.11. ja ohjelma on selvillä. 
Myös ruokailu on tilattu. Tällä hetkellä työn alla on kansanedustajien, nuorisoparlamentin ja 
muiden nuorisovaltuustojen kutsuminen paikalle. 
 
Helsinki-tiimin tilanne on hyvä. Matka on varattu 20.10. Helsinkiin eduskuntatalolle. Bussi 
lähtee Seinäjoelta. Päivän ohjelma on seuraava: aamupäivällä nuva tapaa Euroopan Nuorten 
parlamentin, iltapäivällä Nuva ry:n ja saapuu illalla eduskuntatalolle. Tämän jälkeen käymme 
syömässä ja palaamme yöllä junalla takaisin Seinäjoelle. Matkat Seinäjoelle ja takaisin ovat 
omakustanteisia. 
 
Kurikka-Live ryhmä on ollut yhteydessä Timo Nevalaan, mutta tapaamista ei ole vielä sovittu. 
Podcast-projektia viedään eteenpäin kun tapaaminen saadaan sovittua. 

 
8. Lautakuntien terveiset ja viemiset 
 

Esitys: Käydään läpi lautakuntien terveisiä ja pohditaan Nuorisovaltuuston terveisiä 
lautakunnille seuraaviin kokouksiin. 

 
Päätös: Käytiin läpi lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltyjä asioita. 
Nuorisovaltuusto vie terveisiä elinvoimalautakuntaan siitä, että nuorten yrittäjyyttä tulee 
markkinoida ja mainostaa enemmän nuorille kohdennettuna. 

 
9. Edellisten pöytäkirjojen tarkastus 
 

Esitys: Aikaisempien kokousten pöytäkirjantarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat 
pöytäkirjat. 

 



Päätös: Tammikuun pöytäkirja saatiin tarkastettua. Tulostus ei kuitenkaan toiminut, joten 
muiden pöytäkirjojen tarkastus siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 
10. Muut esille tulevat asiat 
 
 Käydään läpi muut esille tulevat asiat. 
 

Päätös: Nuorisovaltuusto on yhteydessä Nuorten parlamenttiin ensi kevään aikana 
tapaamisesta, jossa he kertovat toiminnastaan.  
 
Pikkujoulu-tapahtumaan voidaan pyytää esiintymään myös Lakeuden taitovoimistelijat, 
mikäli se saadaan mahtumaan ohjelmaan. 
 
Nuorisovaltuustoa ei olla kuunneltu toimintasääntöä tehdessä. Nuorisovaltuusto äänesti 
yksimielisesti sen puolesta, että toimikausi vaihdettaisiin kahden vuoden sijaan yhdeksi 
vuodeksi ja samalla muutettaisiin toimintasääntöä. Kaikki nuorisovaltuuston jäsenet 
tutustuvat toimintasääntöön seuraavaan kokoukseen mennessä. Ensi kokouksessa 
keskustellaan, onko toimintasäännöissä muita kohtia joita halutaan muuttaa. 

 
11. Seuraava kokous 
 
 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
 Päätös: Seuraava kokous 16.11.2022 klo 17 Nuorten työpajan tiloissa. 
 
12. Kokouksen päätös 
 
 Kokous päätetään ajassa 18:25 
 
 
____________________       ____________________   
Niklas Männikkö  Merilii Toivonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
____________________      ____________________   
Petteri Virkkala   Arsi Ala-Mieto 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
  
 
 
 
             
 


