Kaarinan kaupunki

Pöytäkirja
2.5.2018

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston kokous
Aika

Päivä 2.5.2018 klo 16.41 – 18.05

Paikka

Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1

Läsnä
Jäsenet
Henriksson Julia, pj
☒
Hakala Rasmus
☐
Halen Tua, vpj
☒
Hautalampi Heini, sihteeri
☒
Karonen Oona, saapui
☒
16.44
Kesäniemi Maija
☒
Koskinen Eino
☐
Leino Emilia
☒
Peltola Lotta
☒
Salmi Veera
☐
Tammi Otto
☒
Toikka Iina
☒
Toivonen Anni
☒
Välilä Arttu
☒
Esittelijänä toimii Julia Henriksson.
1 Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen 16.41.

Päätös § 57:

Ehdotus hyväksyttiin.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös § 58:

Ehdotus hyväksyttiin.

3 Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajat.

Päätös § 59:

Valittiin valtuutetut Arttu Välilä ja Maija Kesäniemi.
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4 Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista.

Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että lisätään asialistaan kohdaksi 6
ympäristölautakuntapaikan käsittely sekä asiakohdaksi 7
lahjoitussumman käsittely. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös § 60:

Ehdotus hyväksyttiin.

5 Gaalatyöryhmän tilanne
Ehdotus:

Puheenjohtaja ehdottaa, että gaalatyöryhmä esittelee tähän
mennessä tehdyt suunnitelmat.

Käsittely:

Rasmuksen ollessa poissa puheenjohtaja esittelee tilanteen, joka
on muuten hyvä, mutta vierailta ei ole tullut vastauksia.

Päätös § 61:

Merkittiin tiedoksi.

6 Ympäristölautakuntapaikan käsittely
Esittely:

Kaarinan nuorisovaltuuston puheenjohtajan Julia Henrikssonin
mukaan Kaarinan nuorisovaltuustolle ollaan tarjottu pysyvää
paikkaa ympäristölautakunnassa. Aiemmin nuorisovaltuustolla
on ollut edustus ympäristönsuojelulautakunnan kahdessa
kokouksessa helmikuussa 2016 ja maaliskuussa 2016. Tällöin
edustajana on toiminut nykyinen varapuheenjohtaja Tua Halen.
Ympäristölautakunnan pöytäkirjoista voidaan huomata, että
lautakunta käsittelee pääasiassa esimerkiksi asemakaavoihin,
melutorjuntaan ja ympäristölakiin liittyviä asioita. Nämä asiat
eivät kohtaa nuorisovaltuuston tavoitteiden kanssa. Kaarinan
nuorisovaltuuston toimintasäännössä todetaan, että Kaarinan
nuorisovaltuuston tavoitteet ovat seuraavat:
”1. edistää kaarinalaisten nuorten asemaa päätöksenteossa 2.
kuulla nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa 3. parantaa
kaarinalaisten nuorten viihtyvyyttä kotikunnassaan 4. edistää
nuorten kiinnostuneisuutta päätöksentekoon 5. kehittää kunnan
peruspalveluita nuorisoystävällisemmiksi”
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Kaarinan nuorisovaltuuston vakituisen edustajan saaminen
ympäristölautakuntaan ei suuremmin palvele kyseisten
tavoitteiden saavuttamista. Vakituisen edustajan on turha istua
jokaisessa ympäristölautakunnan kokouksessa, sillä suurin osa
asioista ei vain yksinkertaisesti koske nuoria.
Lisäksi edustaja, joka istuu hiljaa kaikissa kokouksissa ilman
mielipidettä mihinkään asiaan antaa Kaarinan
nuorisovaltuustosta negatiivisen ja passiivisen kuvan kaupungin
muille päättäjille. Kaarinan nuorisovaltuusto on edelleen
kohtuullisen nuori päätäntäelin, jolloin on äärimmäisen tärkeää
luoda positiivinen kuva muille.
Myös muut kaupungin päättäjät ovat ilmaisseet mielipiteensä
asiaan liittyen. Esimerkiksi Kaarinan kristillisdemokraattien Toni
Toivonen oli tavatessamme yhtä mieltä siitä, että
nuorisovaltuuston ei välttämättä kannata asettaa vakituista
edustajaa lautakuntiin, jotka eivät liity suoraan nuoriin.
Vakituisen edustajan sijaan esitämme, että Kaarinan
nuorisovaltuusto voi tarvittaessa lähettää lautakuntiin
edustajansa, jos esityslistasta on etukäteen huomattu jokin
asia, joka koskee nuoria ja johon nuorisovaltuuston edustajilla
on selkeä mielipide. Tällöin vältetään turha kokouksissa
istuminen ja negatiivisen kuvan antaminen. Jos toimitaan
ehdotetulla tavalla, tulee myös Kaarinan nuorisovaltuuston
toimintasäännössä listatut tavoitteet paremmin toteutettua kuin
jos asetetetaan vakituinen edustaja.
Kuitenkin on tärkeää, että Kaarinan nuorisovaltuusto saa
vakituisen edustajan sivistyslautakuntaan, koska sen asiat
koskevat nuorten päivittäistä elämää. Tätä projektia on aloitettu
jo aiemmin, mutta esitämme, että nyt asiaan suunnataan
suurimmat resurssit.
Valmistelija:

Kaarinan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Tua Halen
Kaarinan nuorisovaltuuston jäsen Iina Toikka

Ehdotus:

Kaarinan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Tua Halen:
Kaarinan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Tua Halen ja
jäsen Iina Toikka ehdottavat, että Kaarinan nuorisovaltuusto
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1) Ei aseta vakituista edustajaa Kaarinan ympäristölautakuntaan.
2) Valitsee itselleen esityslistavastaavan, joka seuraa Kaarinan
kaupungin lautakuntien esityslistoja ja ilmoittaa muille jäsenille, jos
huomaa niissä jotain mikä koskee nuoria tai mihin nuorisovaltuuston
olisi hyvä kertoa mielipiteensä. Tämän jälkeen lautakuntavastaavat
osallistuvat kokoukseen ja tuovat nuorten mielipiteen sovitulla tavalla
esiin.
3) Oikeuttaa puheenjohtaja Julia Henrikssonin sopimaan Kaarinan
nuorisovaltuuston puheenjohtajiston ja Kaarinan
kaupunginhallituksen puheenjohtajiston välisen tapaamisen, jossa
nostetaan esiin Kaarinan nuorisovaltuuston halu saada vakituinen
edustaja Kaarinan sivistyslautakuntaan.
Ehdotus:

Puheenjohtaja ehdottaa, että päätetään, halutaanko edustaja
ympäristölautakuntaan, sekä mahdolliset järjestelyt.

Käsittely:

Kati Koskinen kertoi, että lautakunta oli pyytänyt edustajaa, josta
voidaan päätellä, että edustaja on haluttu. Lotta Peltola esitti
halukkuutensa olla edustajana ympäristölautakunnassa. Oona
Karonen kannatti vakituisen edustajan asettamista. Tua Halen
ehdotti, että valitaan edustaja, joka seuraa lautakunnan
esityslistoja ja menee kokoukseen, mikäli on kiinnostavaa asiaa.
Lotta Peltola veti ehdotuksensa pois. Puheenjohtaja päätti, että
Tuan ja Iinan esitys hyväkytään, jolloin valitaan
esityslistavastaavat. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lotta
Peltola, Iina Toikka ja Tua Halen esittivät olevansa halukkaita
esityslistavastaavia. Heidät hyväksytän yksimilisesti.

Päätös § 62:

Nuorisovaltuusto päätti:

1) Olla asettamatta vakituista edustajaa Kaarinan
ympäristölautakuntaan.
2) Valita itselleen esityslistavastaavat (3), jotka seuraavat
Kaarinan kaupungin lautakuntien esityslistoja ja ilmoittavat
muille jäsenille, jos huomaa niissä jotain mikä koskee nuoria
tai mihin nuorisovaltuuston olisi hyvä kertoa mielipiteensä.
Tämän jälkeen lautakuntavastaavat osallistuvat kokoukseen
ja tuovat nuorten mielipiteen sovitulla tavalla esiin.
Esityslistavastaaviksi valitaan Iina Toikka, Tua Halen sekä
Lotta Peltola.
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3) Oikeuttaa puheenjohtaja Julia Henrikssonin sopimaan
Kaarinan nuorisovaltuuston puheenjohtajiston ja Kaarinan
kaupunginhallituksen puheenjohtajiston välisen tapaamisen,
jossa nostetaan esiin Kaarinan nuorisovaltuuston halu saada
vakituinen edustaja Kaarinan sivistyslautakuntaan.
Ote:

Iina Toikka, Tua Halen, Lotta Peltola, Julia Henriksson

7 Gaalan lahjoitussumman käsittely
Ehdotus:

Puheenjohtaja ehdottaa, että päätetään kuinka paljon
nuorisovaltuusto

Käsittely:

Kati Koskinen ehdotti 300€, Oona Karonen ehdotti 500€.
Puheenjohtaja ehdottaa, että asiasta äänestetään.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä
annettiin 300€lle 4 ääntä ja 500€ 7 ääntä.

Päätös § 63:

Nuorisovaltuusto päätti lahjoittaa 500€ SOS-lapsikylälle gaalassa.

8 Ilmoitusasiat
8.1 Lautakuntien kuulumiset ja hakemukset
Ehdotus:

Kuullaan lautakuntien ja lautakuntahakemusten kuulumiset.

Käsittely:

Arttu Välilä tai Oona Karonen eivät kumpikaan ole olleet
kokouksissa.

Päätös § 64:

Merkittiin tiedoksi.

8.2 Lape-työryhmä
Ehdotus:

Kuullaan Lape-työryhmän kuulumiset.

Käsittely:

Julia Henriksson kertoi, että kokouksia ei ole ollut.

Päätös § 65:

Merkittiin tiedoksi

8.3 Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto
Ehdotus:

Kuullaan sekä Lounais-Suomen piirin, että Nuorisovaltuustojen
liiton kuulumiset
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Käsittely:

Julia Henriksson kertoi, että piiri on järjestämässä kesäpäivät
sekä Tervetuloa politiikkaan -tapahtuman, josta tarkempaa tietoa
on pian tulossa.

Päätös § 66:

Merkittiin tiedoksi.

9 Muut asiat
9.1 Nuvatoimijakoulus
Käsittely:

Puheenjohtaja tiedusteli, ovatko muut osallistumassa
koulutukseen, johon hän on menossa. Käy ilmi, että muut eivät
ole menossa.

Päätös § 67: Merkittiin tiedoksi.

9.2 Ipad-kysely kouluille
Käsittely:

Heini Hautalampi kertoi, että nuorisovaltuustoa on pyydetty
tekemään kysely ipadeista koulukäytössä Kaarinassa. Kyselyssä
pitäisi kysyä niin oppilaiden kuin vanhempien kokemuksia. Idean
toteuttaminen hyväksyttiin yksimielisesti. Tua Halen ja Heini
Hautalampi ilmaisivat olevansa halukkaita tekemään kyselyn.

Päätös § 68:

Nuorisovaltuusto päätti tehdä Kaarinan kouluille mielipidekyselyn
ipadeista koulukäytössä.

Ote:

Tua Halen, Heini Hautalampi

9.3 Mainostyöryhmä
Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että nuorisovaltuustolle on tehtävä
mainoksia. Kati Koskinen ehdotti, että kilpailutetaan joitakin
paikallisia mainostoimistoja. Hän ehdotti työryhmän perustamista.
Julia Henriksson ja Heini Hautalampi ilmoittivat olevansa
halukkaita ja heidät valittiin yksimielisesti.

Päätös § 69: Mainostyöryhmä päätettiin perustaa.
Ote:

Julia Henriksson, Heini Hautalampi
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9.4 Nuorisotilojen aukiolot
Käsittely:

Oona Karonen kertoi, että on saanut nuorilta palautetta siitä, että
nuorisotilojen olisi hyvä olla kesäisin auki. Kati Koskinen kertoi,
että asiaa ei ole mahdollista muuttaa nykyisillä resursseilla.

Päätös § 70: Merkittiin tiedoksi.

9.5 Liikennevalo-ongelmat
Käsittely:

Iina Toikka kertoi, että monet nuoret kokevat ongelmalliseksi sen,
miten tietyt liikennevalot Kaarinassa eivät tunnista mopoja tai
skoottereita, vaan ne vaihtuvat vasta kun paikalla on myös autoja.

Päätös § 71: Käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Julia Henriksson
puheenjohtaja

Heini Hautalampi
sihteeri

Arttu Välilä
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Kesäniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Jakelu

Nuorisovaltuusto

Tiedoksi

kaupunginhallitus (ptk, lähetetään kirjaamo@kaarina.fi)

