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Nuorisovaltuuston kokous   7/2022 

Pöytäkirja 

 
Aika  Torstai 15.9.2022 klo 16.30 
 
Paikka  Valtuustosali, kunnanvirasto   
 
Läsnä Jutta Jaatinen, Jimi Junnila (pj), Eemeli Komulainen, Ilmari Komulainen, Salli Nummelin, Kata 

Sakari, Miira Sakari, Oskari Helkkula, Maaret Vainio, Petri Salminen ja Teija Henriksson 
Poissa Karoliina Järvinen, Iida Lindholm ja Olavi Toivonen 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Pöytäkirjan tarkastus 

 
Nuorisovaltuuston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa 
puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kata Sakari ja Miira Sakari   
    

 
4. Nuorisovaltuuston ja valtuustokummien yhteinen illanvietto 
 

Nuorisovaltuuston ja valtuustokummien illanvietto oli tarkoitus järjestää 
kesäkuussa. Valitettavasti tilaisuus jouduttiin perumaan. Tuolloin kuitenkin 
sovittiin, että illanvietolle päätetään uusi ajankohta myöhemmin.  

 
Ehdotus Päätetään illan ajankohta ja sisältö. 

 
Päätös Yhteinen illanvietto järjestetään seuraavan kokouksen yhteydessä 20.10.2022  
  Euran keilahallilla. Keilahalli on varattu kokonaisuudessaan klo 18-19. 
    

5. Paneliankosken Voiman kanssa tehtävä yhteistyö 
 

Nuorisovaltuusto 12.5.2022 
”Paneliankosken Voima Oy juhlii tänä vuonna 110-vuotista taivaltaan. Siihen 
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liittyen he etsivät uusia yhteistyökumppaneita ja haluaisivat tehdä yhteistyötä 
nuorisovaltuuston kanssa.  
 
Yhteistyön erilaisia vaihtoehtoja olisivat esim. nuorisovaltuuston järjestämän 
tapahtuman tukeminen, PKV:n somekanavien päivittäminen yhden päivän 
ajan tai nuorten valokuvauskilpailun järjestäminen. PKV haluaisi myös tuoda 
nuorisovaltuustoa ja sen edustajia esille omilla kanavillaan. 
 
Kokoukseen on kutsuttu mukaan PKV:n edustajana asiakasneuvoja Riina Kaski. 

 
Ehdotus Keskustellaan eri yhteistyövaihtoehdoista ja tehdään tarvittavat 

päätökset jatkon suhteen. 

Päätös Järjestetään norsupalloturnaus Euran Urheilutalolla (Teija 
hoitaa urheilusalin varaamisen). Ajankohtana on tarkoitus olla 
syksy, jolloin kilpaillaan neljän-viiden hengen joukkueissa. 
Palkinnoksi on päätetty lahjakortit Sportiaan (mikäli PKV sen 
hyväksyy). Jokainen joukkueen henkilöstä saa palkinnon 
erikseen (mikäli he voittavat). Lahjakorttien summat vaihtelevat 
sijoitusten mukaan (Top-3 palkitaan). Summat ovat 1. 100 €, 2. 
50 €, 3. 25 €. 
Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat omana joukkueenaan 
tapahtumaan.” 

 
  Nuorisovaltuusto 22.8.2022 

”Urheilutalon palloilusali on varattu alustavasti la 1.10.2022 klo 9.00-17.00.  
 

Ehdotus Päätetään mukaan kutsuttavat tahot, tapahtuman työnjako, 
aikataulu, markkinointi, tarvittavat hankinnat jne. 

 
Päätös Norsupalloturnaus järjestetään lauantaina 1.10.2022 klo 10.00-

14.00. Eemeli Komulainen lähettää kutsut Euran yhteiskoulun, 
lukion ja Ahmasojan koulun oppilaskuntien hallituksille. Heiltä 
odotetaan vastauksia 5.9. mennessä. Tämän jälkeen turnausta 
markkinoidaan Alasatakunnassa. Mukaan voivat ilmoittautua 
kaikki halukkaan nuorten ryhmät/kaveriporukat. 
Ilmoittautuminen päättyy 25.9. Mukaan otetaan kaikkiaan 
kahdeksan joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Joukkueessa voi olla jäseniä 5-6. Ikäraja on 13-29 v. 

 
Teija laittaa ilmoituksen Alasatakuntaan. Eemeli tekee lehteen 
puffijutun. Molemmat on tarkoitus julkaista 8.9. 

 
Nuoriso- ja liikuntapalveluilta saadaan turnaukseen pallo sekä 
peliliivit. Tuomaria kysytään Eupalta. Salli laatii turnaukseen 
säännöt.  
 
Työryhmä, johon kuuluvat kaikki nuorisovaltuuston halukkaat 
jäsenet, kokoontuu 5.9. klo 16.30 Euran urheilutalolla. 
Tarvittaessa kutsutaan paikalle myös liikuntapäällikkö. 
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Työryhmä laatii lopullisen aikataulun, työnjaon paikan päällä, 
määrittelee palkinnot ja valitsee juontajan. Työryhmän tekemät 
päätökset käydään läpi nuorisovaltuuston seuraavassa 
kokouksessa.  

 
 

Ehdotus Käydään läpi työryhmän esitys ja päätetään tapahtuman työnjako, aikataulu, 
markkinointi, tarvittavat hankinnat jne. 

 
Päätös Työryhmän ehdotus hyväksyttiin. Juontajat Eemeli Komulainen ja Iina 

Lindholm käyvät ennen turnausta liikuntapäällikön kanssa läpi kuulutukseen ja 
tulostauluun liittyvät laitteet ja niiden käyttöohjeet. 

 
 Nuorisovaltuuston joukkueessa pelaavat Ilmari Komulainen, Jutta Jaatinen, 

Kata Sakari, Miira Sakari ja Karoliina Järvinen.  
 
 Tuomarin palkkiosta keskustellaan, kun Eupan rooli varmistuu.  
 
 Palkintosummia nostettiin seuraavasti: I 300 €, II 200 € ja III 100 €. 
 

Pöytäkirjan liitteenä on työryhmän esitys sekä norsupallon säännöt. 
 
 

6. Mikä Vituttaa -ilta 
 

Nuorisovaltuusto 21.4.2022 
”Mikä Vituttaa? on 13-29 -vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen 
palveluiden kehittämisen malli.  
 
Jokainen nuori on jossakin vaiheessa elämäänsä ollut jonkin palvelun piirissä. 
Kokemus palvelun toimivuudesta tai toimimattomuudesta on tärkeää tietoa 
palveluiden kehittämiseksi ja nuorten tarpeisiin vastaamiseksi. Mikä vituttaa? 
-toimintamalli antaa nuorille mahdollisuuden tuoda omia näkemyksiä ja 
kokemuksia esille. Illan tarkoitus on saada vastaukseksi suoraa puhetta siitä, 
mikä on pielessä sekä valjastaa turhautumisenergia rakentavaan käyttöön. 
 
Illoissa on paikalla eri alojen aikuisia, joiden tehtävänä on kysyä nuorilta eri 
palveluista, kirjata vastaukset ylös sekä viedä esiin nousseita asioita 
eteenpäin. Myös kahdenkeskeinen keskustelu/ palveluihin ohjaaminen on 
mahdollista. 

 
Ehdotus Keskustellaan mahdollisesta illan järjestämisestä. 

Päätös Salli Nummelin selvittää Satanuvalta, miten iltoja on 
Satakunnassa järjestetty. Asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa.” 

 
Nuorisovaltuusto 12.5.2022 
Tutustutaan illan toteuttamistapoihin muualla Satakunnassa. 
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Ehdotus Päätetään mahdollisesta illan järjestämisestä ja ajankohdasta. 

Päätös Tapahtuma järjestetään syksyllä, johon pyydetään 
nuorisotyöntekijöiden apua ja Kauttuan nuokkari toimisi 
tapahtuman tilana.  

 Iina ja Miira kertoivat kysyvänsä asiaa nuorisotyöntekijöitä.” 
 
  Nuorisovaltuusto 22.8.2022 

”Ehdotus Päätetään illan ajankohta ja toteutustapa 

Päätös Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.” 
 
 

 
 
Ehdotus Päätetään illan ajankohta ja toteuttamistapa. 

 
Päätös Mikä Vituttaa? -ilta järjestetään viikon kestävänä tapahtumana viikolla 44.  

Nuokkarille, yhteiskouluun, lukioon, Ahmasojan kouluun, pääkirjastoon sekä 
lähikirjastoihin jaetaan laatikot, joihin 13-29 -vuotiaat nuoret voivat jättää 
palautetta, kehittämisideoita ja kysymyksiä teemoista, jotka heitä 
askarruttavat. Palautetta voi antaa myös nuorisovaltuuston sähköpostiin. 

 
 Nuorisovaltuusto kerää laatikot viikolla 45 ja käy läpi annetut palautteet, 

jaottelee ne ja ohjaa eteenpäin asiasta vastaavalla viranhaltijalle/työntekijälle.  
 
 Myöhemmin syksyn aikana järjestetään paneelikeskustelu, jossa nuoret ja 

viranhaltijat/työntekijät käyvät saapuneita kysymyksiä läpi. 
 
 Kampanjaa markkinoidaan somessa ja kunnan kotisivuilla viikosta 41 (10.10.) 

alkaen. Lisäksi Alasatakuntaa pyydetään tekemään asiasta juttu lehteen. 
Nuorisovaltuusto kutsuu Alasatakunnan 11.10.2022 klo 16.30 Virastotalolle.  

 
7. Nuorisovaltuustoselvitykseen liittyvä kysely 

 
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto kerää tietoja suomalaisesta 
nuorisovaltuustotoiminnasta. Selvitys on toteutettu yhteistyössä Vammaisten 
lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) kanssa ja teemana on yhdenvertaisuus. 

 
Ehdotus Nuorisovaltuusto vastaa kyselyyn. 

Päätös Päätettiin, että Teija Henriksson lähettää kyselyn kaikkien sähköpostiin ja  
jokainen toimittaa vastauksensa Teijalle. Teija vastaa kyselyyn näiden 
vastausten pohjalta. 

 
8. Nuorten (13-25v) osallistaminen VANUPO-työskentelyyn – nuorille suunnattu kysely 
 

Hallitus tekee suunnitelman, jossa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat 
tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina. Suunnitelmaa kutsutaan 
valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO). Nuoret 
halutaan ottaa mukaan suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. 
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Xamk.fi kysyy opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä 13-25-vuotiailta 
nuorilta, mitä he pitävät tärkeänä. Mitä Suomen seuraavan hallituksen tulisi 
nuorten hyväksi tehdä? Kysely koostuu taustakysymyksistä ja kolmesta 
sisältökysymyksestä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.  
 
Vastauksia käytetään ministeriössä suunnitelman tekemiseen ja arviointiin, 
joten jokaisella vastauksella on todella merkitystä.  
 

Ehdotus Nuorisovaltuusto vastaa kyselyyn. 

Päätös Päätettiin, että Teija Henriksson lähettää kyselyn kaikkien sähköpostiin ja  
jokainen toimittaa vastauksensa Teijalle. Teija vastaa kyselyyn näiden 
vastausten pohjalta. 
 

9. Nuva Ry:n järjestämä koulutus 
 

Nuorisovaltuusto 21.4.2021 
”Nuva ry (Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry) järjestää kuntien 
nuorisovaltuustoille suunnattuja koulutuksia ympäri Suomea.  
 
Koulutuksen teemoja ovat seuraavat: 
Alkeet 
- pitää sisällään nuorisovaltuustotoiminnan perusteet ja kokous vaikuttamisen 
areenana 
Välineitä vaikuttamiseen 
- pitää sisällään osiot Vaikuttava tapahtuma, Viesti ja vaikuta, Nuoren 
vaikuttajan motivaatio, innostus ja itseilmaisu sekä Vaikuttajaryhmä tekee ja 
toimii 
Vaikuttamisen maailma 
- pitää sisällään osiot Kunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 
Koulutus on mahdollista toteuttaa sekä livenä että etänä. Kahden tunnin 
koulutus maksaa 250 €, 3-4 tunnin koulutus 350 € ja yli viiden tunnin koulutus 
yhtenä päivänä 500 €. Mikäli koulutus järjestetään livenä, lisätään hintaan 
kouluttajien matkakulut sekä mahdolliset majoittumis- ja 
ruokailukustannukset koulutuspaikalla. 
 
Koulutusten sisältöjä avataan tarkemmin kokouksessa. 

 
Ehdotus Päätetään tilattavasta koulutuksesta sekä 

ajankohtavaihtoehdoista. 

Päätös Tilataan Nuva Ry:ltä Alkeet -koulutuspaketti. Ajankohta on joko 
torstai 25.8.2022 klo 16.30 tai torstai 1.9.2022 klo 16.30. 
Koulutus tapahtuu valtuustosalissa.” 

 
Ehdotus Koulutus jouduttiin siirtämään. Päätetään uusi ajankohta. 

Päätös Koulutuspäiväksi ehdotetaan ensisijaisesti 10.11. klo 16.30. Vaihtoehtoinen 
päivä on 3.10. Tilaisuus järjestetään joko niin, että sekä kouluttaja että 
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nuorisovaltuusto ovat valtuustosalissa tai niin, että nuorisovaltuusto on 
valtuustosalissa ja kouluttaja etäyhteyden päässä. 

   
 

10. Lautakuntien ja SataNuvan kuulumiset 
 

Nuorisovaltuustolla on edustus sivistys-, perusturva- ja teknisessä 
lautakunnassa sekä maakunnallisessa nuorisovaltuustossa (SataNuva). 

 
Ehdotus Lautakuntien ja SataNuvan edustajat kertovat terveiset ja ajankohtaiset asiat. 

Päätös Käytiin kuulumiset läpi. 
 
 

11. Muut esille tulevat asiat 
- Nuorisovaltuuston jäsenten esiin tuomat muut asiat 
- Nuoriso-ohjaaja Janina Nurmi lisätään nuorisovaltuuston Whatsapp-

ryhmään. Lisäksi Janina toimii jatkossa nuorisovaltuuston toisena 
tukihenkilönä.  

- Jatkossa oppilaskuntien hallitusten edustaja kutsutaan mukaan 
nuorisovaltuuston kokoukseen. Eemeli ja Kata kuuluvat oppilaskuntien 
hallitukseen ja he esittelevät asiaa oppilaskuntien seuraavissa 
kokouksissa. 

- Heitettiin ilmaan ajatus, että miten Euran nuorisovaltuusto haluaa 
vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon sekä mihin asioihin he 
haluavat vaikuttaa. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. 
 
 

Puheenjohtaja   Sihteeri  

 

__________________________  __________________________ 

Jimi Junnila   Teija Henriksson 

 

Pöytärkirjantarkastus _____/_____ 2022 

 

___________________________  ___________________________ 

   


