
     PÖYTÄKIRJA 2/2023 
 
 
 
 
Kurikan kaupunki 
Nuorisovaltuusto KuJaJunnut 
 
 
Nuorisovaltuuston kokous 
 
Aika: 1.2.2023 klo 17.00 
Paikka: Nuorisotalo Kurnu (Keskuspuistikko 20, 61300 Kurikka) 
 
Jäsenet: Arsi Ala-Mieto    POISSA 
  Vadelma Ala-Mieto  

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

 
Muut osallistujat:  Oskari Viitakangas  nuoriso-ohjaaja  
   Miska Keto   vapaa-aikakoordinaattori 
   Annukka Siltakorpi      POISSA 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 17:30. 
 
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 Niilo Yli-Viitala ja Onerva Niemi. 
 
4. Toimintasäännön hyväksyminen 
 
 Esitys: Hyväksytään nuorisovaltuuston päivitetty toimintasääntö. 
 

Päätös: Hyväksytään nuorisovaltuuston päivitetty toimintasääntö erillisessä kokouksessa 
torstaina 9.2.2023 klo 16. 

 



5. Aloitteen hyväksyminen kaupunginvaltuustolle 
 

Nuorisovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 11.1.2023 jättää kaupunginvaltuustolle 
aloitteen edustuspaikasta kaupunginhallitukseen. (Liite 1) 
 
Esitys: Päätetään hyväksyä aloite. 
 
Päätös:  
 

6. Tulevat nuorisovaltuuston edustukset 
 
 6.1.  Saku Stars 
 

Saku Stars on ammattiin opiskeleville opiskelijoille vuosittain järjestettävä 
valtakunnallinen kulttuurikilpailu. Tänä vuonna Saku Stars järjestetään 25.-27.4.2023 
Kurikan Kampuksella. Nuorisovaltuustolta on pyydetty lyhyet tervetuliaissanat 
kilpailun aluksi. 
 
Esitys: Päätetään, kuka lausuu tervetuliaissanat Saku Stars -kilpailussa. 
 

 6.2.  Vapaa-aikalautakunnan palkitsemistilaisuus 
 

Vapaa-aikalautakunnan palkitsemistilaisuus järjestetään 18.2.2023 Kurikassa. 
Valitaan nuorisovaltuuston edustaja pitämään tilaisuudessa palkitsemispuhe vuoden 
nuorelle toimijalle. 
 
Esitys: Päätetään, kuka pitää tervehdyksen palkitsemistilaisuudessa. 
 
Päätös: Merilii Toivonen lausuu tervetuliaissanat Saku Stars -kilpailussa. Niilo Yli-
Viitala pitää palkitsemispuheen vapaa-aikalautakunnan palkitsemistilaisuudessa. 

 
7. Nuorten parlamentin esittäytyminen 
 
  Esitys: Päätetään esittäytymisen ajankohta. 
 
  Päätös: Kutsutaan Nuorten parlamentti esittäytymään seuraavan kokouksen aluksi. 
 
8. Koulukäynnit 
 
  Esitys: Merkitään tiedoksi koulukäyntien tilanne. 
 

Päätös: Luodaan työryhmä koulukäyntien suunnitteluun. Nimitetään työryhmään 
Merilii Toivonen, Niilo Yli-Viitala ja Hanna Saarela. 

 
9. Talvilomaviikon tapahtuma 
 
  Esitys: Ideoidaan talvilomaviikon tapahtumaa. 
 

Päätös: Järjestetään keilailutempaus Kurikan keilahallilla, varasuunnitelmana 
leffailta Kurikan Kinolla. Järjestelyistä vastaa erillinen talvilomaviikon tapahtumasta 
vastaava työryhmä. 



 
10. Tiimin perustaminen 
 

Nuorisovaltuustolta toivotaan ideoita toimenpiteisiin, uusiin keinoihin tai tempauksiin, 
joiden avulla paluumuutto saataisiin nousuun Kurikassa. 
 
Esitys: Päätetään perustaa tiimi vastaamaan ideoinnista. 
 
Päätös: Nimitetään työryhmään Niilo Yli-Viitala, Onerva Niemi sekä Hanna Saarela. 

 
11. Lautakuntien terveiset ja viemiset 
 

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

 
Päätös: Käytii läpi nuorten huolia. Sivistyslautakunta  
 

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

Päätös: Miska Keto esitteli nuorisovaltuuston tiliraportin kahdelta viime vuodelta. 
Tutustuttiin talousarvioon ja toteumaan. Merkittiin tiedoksi lisämäärärahan tarve ja 
keskusteltiin anomuksen laatimisesta vapaa-aikalautakunnalle. 
 
Nuva–podcastissa vierailee kansanedustajaehdokkaita vaalipaneelikeskustelujen merkeissä. 
Päätetään hankkia nuvan vidcasteja varten neljä Kurikka-logoilla varustettua mukia sekä 
tarjotin. 
 
Nuorisovaltuustoa lähestyttiin poliittisen puolueen toimesta, joka tahtoisi tavata 
nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuusto päätti ettei kutsu puolue-edustajia kokouksiinsa 
vedoten puoluepoliittiseen sitoutumattomuuteensa. 
 

13. Seuraava kokous 
 
 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
 Päätös: Seuraava kokous keskiviikkona 8.3.2023 klo 17 Nuorisotalo Kurnun tiloissa. 
 
14. Kokouksen päätös 
 
 Kokous päätetään ajassa 19:01. 
 
 
 
____________________       ____________________   
Niklas Männikkö  Merilii Toivonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 



____________________      ____________________   
Niilo Yli-Viitala   Onerva Niemi 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Liite 1: 
 
Aloite - Nuorisovaltuuston edustus kaupunginhallitukseen 
 
Nuorisovaltuuston edustus kaupunginhallitukseen 
 
Nuorisovaltuusto on kuntalain 26 § mukainen nuorista koostuva vaikuttajaryhmä, joka tuo 
nuorten ääntä kuuluviin kunnan päätöksenteossa ja edistää heidän asemaansa. 
Nuorisovaltuusto tekee mm. lausuntoja kaupungin eri toimielimille ja ottaa aktiivisesti kantaa 
kunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon. 
 
Nuorisovaltuutettujen edustus kaupunginhallituksessa edistäisi kaupungin strategiassa 
määrättyä avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Edustuksen myötä nuorten osallistaminen 
päätöksenteossa tehostuisi ja kaiken ikäisten kuntalaisten mielipiteet tulisivat aidosti 
kuulluksi. 
 
Kuntalaissa (410/2015, 26 §) nuorisovaltuustosta kerrotaan seuraavaa: “Nuorisovaltuustolle 
on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden 
hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä 
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta 
merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja 
kuulemisen kehittämiseen kunnassa.” Nuorisovaltuusto arvioi, että kuntalain tarkoittamat 
toimintaedellytykset eivät toteudu, jos nuorisovaltuusto ei saa vaikuttamisen mahdollisuuksia 
kaupungin eri toimielimissä. 
 
Nuorisovaltuusto ei näe edustuspaikassa esteitä. Nuorisovaltuutetut osallistuvat 
luottamuksellisiin keskusteluihin esimerkiksi lautakunnissa, joten salassa pidettävistä 
asioista ja toimintamalleista sopimalla pystytään löytämään kaikkia osapuolia hyödyttävät 
ratkaisut.  
 
Edellä mainittuihin asioihin vedoten, Kurikan nuorisovaltuusto esittää edustuspaikan 
saamista kaupunginhallituksen kokouksiin. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1GV3jm2lHWp_ANFk1IRKVhN2t1VwzjP3sYuMtp3HiOAk/edit

