
     PÖYTÄKIRJA 12/2022 
 
 
 
 
Kurikan kaupunki 
Nuorisovaltuusto KuJaJunnut 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 
 
Aika: 12.12.2022 klo 17.00 
Paikka: Nuorten Työpaja (Nikkarintie 8, 61300 Kurikka) 
 
Jäsenet: Arsi Ala-Mieto   POISSA 
  Vadelma Ala-Mieto  

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

 
Muut osallistujat:  Oskari Viitakangas  nuoriso-ohjaaja  POISSA 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 17.11 
 
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 Emmi Peltola ja Emilia Ranta-
Kuivila. 

 
4. Toimintasäännön työstäminen 
 

Esitys: Nuorisovaltuusto on päättänyt muuttaa toimintasääntöä vuodesta 2023 lähtien. 
Merkitään tiedoksi, että toimintasäännön muokkaamisesta vastaava ryhmä on kokoontunut 
ja aloittanut asiakirjan työstämisen. 

 



Päätös: Nuorisovaltuusto  päättää muuttaa toimintasääntöä vuoden 2023 alusta lähtien 
toimintasäännön valmistumisen puitteissa. Merkitään tiedoksi, että toimintasäännön 
muokkaamisesta vastaava ryhmä on kokoontunut ja aloittanut asiakirjan työstämisen. 
 

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 

Esitys: Nuorisovaltuusto on koonnut tiimin joka vastaa toimintasuunnitelman laatimisesta 
vuodelle 2023. Tiimi esittelee toimintasuunnitelman muulle nuorisovaltuustolle. 
Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä toimintasuunnitelman. 

 
Päätös: Tiimi esitteli toimintasuunnitelman muulle nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto 
päättää hyväksyä toimintasuunnitelman.  
 

6. Hyvinvointikyselyn tulosten jakaminen oppilaitoksille 
 

Esitys: Nuorisovaltuusto on teettänyt hyvinvointikyselyn Kurikan alueen toiseen asteen 
opiskelijoille ja käynyt tulokset läpi viime kokouksessa. Nuorisovaltuusto päättää tulosten 
jakamisen ajankohdasta oppilaitoksille ja opiskelijakuntien hallituksille. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti tulosten jakamisen tapahtuvan esittelyllä paikan päällä 
oppilaitoksilla opiskelijakuntien hallituksille ja rehtoreille. Ajankohdasta sovitaan 
myöhemmin ja keskustelua jatketaan Nuorisovaltuuston ryhmässä.  
 

7. Nuorisovaltuuston podcastin nimi 
 

Esitys: Nuorisovaltuusto päättää podcastilleen nimen seuraavista vaihtoehdoista: 
- KurnuPodcast 
- Nuvacast 
- Puhuva hirvi 
- Vaikuta (podi) 
- Nuvalive 
- Yhteiskunta nuorten näkökulmasta 
- Hirvilive 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti podcastin nimeksi NuvaLIVE.  
 

8. Nuorisovaltuuston huppari 
 

Esitys: Nuorisovaltuusto valitsee hupparien hankkimisesta vastaavan tiimin. Tiimi on 
vastuussa hankintaan liittyvistä yksityiskohdista kuten mahdollisten sponsoreiden ja kokojen 
hankkimisesta sekä logon suunnittelusta. Nuorisovaltuusto valvoo tiimin toimintaa ja 
päättää viime kädessä tiimin esityksistä.  

 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti Nuva hupparien hankinnasta. Huppareista vastaavaan 
tiimiin valittiin Emilia Ranta-Kuivila, Niilo Yli-Viitala ja Onerva Niemi. Huppareiden tilaaminen 
tulee tapahtua tämän vuoden puolella budjettiin ehtimisen vuoksi.  
 

9. Joululoman tempaukset kunnan nuorille 
 



Esitys: Nuorisovaltuusto pyrkii tuomaan toimintaansa entistä läpinäkyvämmäksi kunnan 
nuorille järjestämällä joululomalla jonkin tempauksen. Tempaukseksi on ehdotettu 
elokuvalippujen jakamista kunnan nuorille puoleen hintaan Kurikan Kinoon. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto päättää järjestää tempauksen joululomalle. Tempauksessa 
päätettiin jakaa elokuvalippuja nuorille. Tempauksesta vastaa työryhmä,  joka on yhteydessä 
elokuvateattereihin. Työryhmässä on Emmi Peltola ja mahdollisesti toinenkin 
nuorisovaltuutettu, joka päätetään Nuorisovaltuuston ryhmässä.    

 
10. Lautakuntien terveiset ja viemiset 
 

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

 
Päätös: Nuorisovaltuusto kävi läpi lautakuntien terveisiä ja pohti terveisiä lautakunnille 
tuleviin kokouksiin.  
 

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

Päätös: Esille tulevia asioita ei ollut.  
 

12. Seuraava kokous 
 
 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
 Päätös: Seuraava kokous 11.1.2023 klo 17 Nuorten työpajan tiloissa. 
 
13. Kokouksen päätös 
 
 Kokous päätetään ajassa 18.17 
 
 
____________________       ____________________   
Niklas Männikkö  Onerva Niemi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
____________________      ____________________   
Emmi Peltola                              Emilia Ranta-Kuivila 
pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja 
  
 
 
 
             
 


