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Kurikan kaupunki 
Nuorisovaltuusto KuJaJunnut 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 
 
Aika: 11.1.2023 klo 17.00 
Paikka: Nuorisotalo Kurnu (Keskuspuistikko 20, 61300 Kurikka) 
 
Jäsenet: Arsi Ala-Mieto    POISSA 
  Vadelma Ala-Mieto  

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

 
Muut osallistujat:  Oskari Viitakangas  nuoriso-ohjaaja  

Anne Bäckström 
Reetta Yli-Hynnilä     POISSA 
Katri Rajaniemi 

 
1. Kokouksen avaus 
 
 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 17:32. 
 
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 Vadelma Ala-
Mieto. 

 
4. Nuorisovaltuuston aloite kaupunginvaltuustolle 
 

Nuorisovaltuusto on keskustellut aloitteesta nuorisovaltuutettujen edustuspaikasta 
kaupunginhallituksessa. 
 



Esitys: Päätetään jättää aloite kaupunginvaltuustolle. 
 
Päätös: Päätetään päätösesityksen mukaisesti. 

 
5. Lautakuntien terveiset ja viemiset 
 

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

 
Päätös: Lautakuntien terveisiä ei ollut. 
 

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

Päätös: Ennen kokouksen avausta elinvoimaosaston ja elinvoimalautakunnan kuulumisen 
nuorisovaltuustolle esitteli Anne Bäckström. Nuorisovaltuustolta toivotaan ideoita 
toimenpiteisiin, uusiin keinoihin tai tempauksiin, joiden avulla paluumuutto saataisiin 
nousuun Kurikassa. Formu tarjoaa nuorille yrittäjille maksutonta neuvontaa liikeidean 
kehittämisestä aina toteutukseen saakka. Merkittiin myös tiedoksi Nuorisoraha porukoille: 
Liiverin NuorisoLeader ja 4H yritysten rahoituksen mahdollisuus. 
 
Nuorisovaltuuston podcast NuvaLiven promokuvaus sekä ensimmäinen jakso äänitettiin 
maanantaina 9.1.2023. Ensimmäisen jakson julkaisupäivämäärä on epäselvä. Jaksoja 
suunnitellaan julkaistavaksi kahden viikon välein.  
 
Nuorisovaltuuston aloitesivu on julkaistu Kurikan kaupungin nettisivuille.  
 
Käytiin läpi vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa. (Liite 1) 
 

7. Seuraava kokous 
 
 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
 Päätös: Seuraava kokous 1.2.2023 klo 17 Nuorisotalo Kurnun tiloissa. 
 
8. Kokouksen päätös 
 
 Kokous päätetään ajassa 18:24. 
 
 
____________________       ____________________   
Niklas Männikkö  Merilii Toivonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
____________________      ____________________   
Vadelma Ala-Mieto         Petteri Virkkala                       
pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja 
  



LIITE 1: 
 
Kurikan nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 
 
Yleistä 
 
Kurikan nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana ja nuorten äänenä Kurikan kunnallisessa 
päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin. 
Nuorisovaltuustoon kuuluu 12 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Mikäli hakijoita on 12 tai vähemmän, 
vaaleja ei järjestetä. Nuorisovaltuustolla on edustus kaupunginvaltuustossa sekä seuraavissa 
lautakunnissa tai toimielimissä: tekninen lautakunta, elinvoimalautakunta, sivistyslautakunta, vapaa-
aikalautakunta, esteettömän asumisen toimikunta, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, 
lapsiystävällinen kunta -työryhmä sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto. 
 
 
Teemat 
 
Näkyvyys 

- Lisätään nuorisovaltuuston näkyvyyttä sosiaalisen median palveluissa Instagramissa ja 
mahdollisesti Facebookissa sekä Kurikan kaupungin sivuilla. 

- Näkyvyyttä luovat myös nuorisovaltuuston tapahtumat, etenkin kouluvierailut keväällä sekä 
yleiskokous syksyllä. 

Saavutettavuus 
- Parannetaan nuorisovaltuuston saavutettavuutta kurikkalaisten nuorten keskuudessa, 

esimerkiksi aloitetyökalun avulla. 
- Yleiskokouksessa on tarkoitus kerätä kurikkalaisia nuoria yhteen ja tuoda nuorisovaltuustoa 

lähemmäs nuorisoa. 
Aktiivisuus 

- Edistetään nuorisovaltuuston aktiivisuutta vuoden 2023 uusien tapahtumien kautta. 
- Sosiaalisen median hyödyntäminen mainonnassa ja nuorten kuulemisessa. 
- Aktivoidaan lisäksi paikallisia nuoria vaikuttamaan oman kuntansa asioihin sekä kannustetaan 

heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Yhteistyö 

- Kehitetään yhteistyötä kaupungin johdon ja virkahenkilöiden kanssa. 
- Syvennetään sekä luodaan yhteistyötä lähialueen kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. 
- Haetaan ystäväkuntaa Suomen sisältä lähialueelta sekä Suomen ulkopuolelta. 

Läpinäkyvyys 
- Pöytäkirjat, toimintasääntö sekä toimintasuunnitelma julkaistaan kaupungin sivuilla 
- Somen aktiivinen käyttö nuorten saavuttamiseksi 
- Yleiskokousten järjestäminen ainakin kerran vuodessa, jotta tuodaan nuorisovaltuuston 

toimintaa avoimemmaksi ja helpommin tavoitettavaksi 
 
 
 



 
Tavoitteet 

- Vuoden nuva 2023 - palkinnon kriteerien täyttäminen 
- Someaktiivisuuden edistäminen sekä toiminnan ja tapahtumien markkinoinnin parantaminen 
- Nuvakummit kaupunginvaltuustossa yhteistyön edistämiseksi 
- Edustuspaikka kaupunginhallitukseen 
- Podcastin aloittaminen 
- Toimintasäännön uudistaminen vastaamaan paremmin nykyisen nuorisovaltuuston 

käytänteitä 
- Nuva-hupparit ja -paidat valtuutetuille 
- Nuorisovaltuuston suoran aloiteoikeuden varmistaminen ja aloitteiden aktiivinen 

valmistaminen 
- Aloitetyökalun käyttöönotto nuorisovaltuuston sivuilla sekä työkalun mainonta. Tulevat 

aloitteet käsitellään kokouksissa. 
- Nuorten hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa 

 
 
Viestintä ja markkinointi 

- Nuorisovaltuusto käyttää Instagram-tiliään (@kujajunnut) nuorten saavuttamiseksi ja 
toimintansa esille tuomiseksi. Tästä ovat vastuussa some-vastaavat. 

- Viestintää nuorisovaltuuston Instagram-tilillä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. 
- Kurikan kaupungin sivuja päivitetään vastaamaan nuorisovaltuuston nykyistä tilannetta. 
- Paikallisille nuorille markkinoidaan nuorisovaltuuston tapahtumia sosiaalisen median kautta 

sekä kannustetaan heitä osallistumaan toimintaan. 
- Selvitetään Facebook-tilin tilanne ja aloitetaan käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan. 
- Nuorisovaltuusto markkinoi itseään sekä yhteistyökumppaneita. 

 
 
Kokoukset, lautakunnat ja työryhmät  

- Nuorisovaltuusto kokoustaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Kesätauko pidetään kesä-
heinäkuussa. 

- Nuorisovaltuuston edustajat käyvät lautakuntien, toimikuntien ja muiden työryhmien 
kokouksissa. Mikäli edustaja ei pääse paikalle, kokouskutsu lähetetään varaedustajalle.  

- Nuorisovaltuusto asettaa tarvittaessa sisäisiä työryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan 
erilaisia tapahtumia. 

 
Podcast 

- Nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa podcastin tekemisen yhteistyössä Kurikka LIVE:n 
kanssa. Nuorisovaltuustolla on oma Spotify-tili -> nimi? 

- Tarkoituksena on tuoda nuorten ääntä kuuluviin helposti tavoitettavalla kanavalla ja luoda 
parempaa yhteistyötä kunnan päättävien aikuisten kanssa.  

- Jaksoja julkaistaan 2-4 viikon välein, ja aiheet sekä mahdolliset vieraat hyväksytetään 
nuorisovaltuuston kokouksissa. 

 
 



Tapahtumat & vuosikalenteri 
 
 

Tammikuu 
- Aloitetyökalun käyttöönotto 
- Mediatiedote vuodesta 
- Kyselyn luominen talvilomaviikon 

tapahtumasta 
- Podcast polkaistaan käyntiin 

Heinäkuu 
- Lomakuukausi 

Helmikuu  
- Koulukäynnit ja verkostoituminen 

opiskelijakuntien hallitusten kanssa 
- Talvilomaviikon tapahtuma 
- Nuorten Parlamentti -koulutus 

Elokuu 
- Kurikan markkinat 

Maaliskuu 
- Vaalipaneeli podcastissa 

Syyskuu 
- Nuorisovaltuuston järjestämä 

yhteiskokous kunnanvaltuuston kanssa 
- Yleiskokous  

 

Huhtikuu 
- Ystävyyskuntien haku 
- Tutustumiskäyntejä alueen 

nuorisovaltuustojen kanssa 

Lokakuu 
- Syyslomaviikon urheilutapahtuma 

 

Toukokuu 
- Vierailu Helsinkiin, yövytään Helsingissä 
- EYP:n huippukokous 

Marraskuu 
- Uusien nuorisovaltuutettujen haku 

alkaa 
 

Kesäkuu 
- Kurikan kaupungin kesätapahtuma 

torilla 
- nuorisovaltuuston virkistyspäivä 

Joulukuu 
- Joulutapahtuma Etelä-Pohjanmaan 

nuorisovaltuustoille 

 


