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Nuorisovaltuuston kokous   8/2022 

Pöytäkirja 

 
Aika  Torstai 20.10.2022 klo 16.30 
 
Paikka  Urheilutalo, kokoustila 
 
Läsnä Jimi Junnila (pj), Jutta Jaatinen, Eemeli Komulainen, Ilmari Komulainen, Iina Lindholm, Salli 

Nummelin, Kata Sakari, Miira Sakari, Olavi Toivonen, Oskari Helkkula, Petri Salminen, Arja 
Salo, Maaret Vainio, Teija Henriksson 

Poissa Karoliina Järvinen, Virve Erkkilä 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35 

 
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 Eemeli Komulainen ja Salli Nummelin 
  

    
4. Nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston yhteistyö 
 

Satakunnan nuorisovaltuusto ja Satakunnan vanhusneuvosto ovat lähestyneet 
kuntia yhteistyökirjeellä. He tuovat esiin nuorten ja ikäihmisten välisen 
yhteistyön tärkeyden. Kirjeessä he esittävät konkreettisia ehdotuksia 
mahdollisen yhteistyön aloittamiseksi kunnissa. He myös toivovat, että 
yhteistyöasiaa käsiteltäisiin sekä kunnan vanhusneuvoston että 
nuorisovaltuuston kokouksissa. 
 
Mahdollisiksi yhteistyötavoiksi he ehdottavat mm. seuraavaa: 
- vierailut ristiin kokouksissa ja yhteiskokoukset 
- yhteinen tapahtuma perheille 
- yhteiset teemakahvit nuorten ja ikääntyvien kesken 
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- sometempaukset 
- peli-illat 
- reseptien vaihto 
- yhteisluento molemmille tärkeästä aiheesta 
 
Euran vanhusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan. He suhtautuvat 
yhteistyöhön myönteisesti ja toivovat esimerkiksi nuorisovaltuuston ja 
vanhusneuvoston tapaamista. 
 
Yhteistyökirje on liitteenä. 

 
Ehdotus Keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista. 

 
Päätös Nuorisovaltuusto suhtautuu myönteisesti vanhusneuvoston ja 

nuorisovaltuuston yhteistyöhön.  
 
 Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Eemeli Komulainen on yhteistyön osalta 

yhteydessä vanhusneuvoston puheenjohtaja Matti Henelliin. Ajatuksena on, 
että yhteistyö aloitettaisiin yhteisellä kokouksella, jossa mietitään, miten 
yhteistyötä toteutetaan jatkossa. 

    
 

5. 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. 

 
Ehdotus Päätetään mahdollisesta illan järjestämisestä ja ajankohdasta. 
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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.” 

 
 
 Nuorisovaltuusto 15.9.2022 

”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. ” 

 
Ehdotus Käydään läpi työryhmän tekemät suunnitelmat. 

Päätös Käytiin läpi työryhmän suunnitelmat. Puheenjohtaja tiedottaa kampanjan 
toteutuksesta rehtoreita ja kirjastopäällikköä. Kampanjaa markkinoidaan 
kunnan kotisivuilla ja nuorisopalveluiden ja kunnan somekanavilla. Lisäksi 
koulunuoriso-ohjaaja Hanna Juhola auttaa markkinoinnissa ja toteuksessa. 

 
Eemeli Komulainen ja Salli Nummelin toimittavat palautelaatikot 
yhteiskoululle, lukioon ja Ahmasojan koululle, Jimi Junnila pääkirjastolle (5 
kpl). Pääkirjasto hoitaa itse jakelun lähikirjastoihin. Yhteiskoulun osalta on 
päätetty, että laatikko tulee koulun kirjaston tiloihin. Kata Sakari ja Olavi 
Toivonen vievät kampanjan julisteet yhteiskoululle, Eemeli ja Salli lukioon ja 
Ahmasojalle ja Jimi pääkirjastolle. 
 



  
 Euran kunta 
 Nuorisovaltuusto 
 

Palautteen keräys tapahtuu samalla periaatteella. Palautelaput otetaan 
talteen ja laatikot voidaan hävittää. 
 
 
Palaute/kysymykset käydään läpi ja lajitellaan 14.11. klo 16.15 pääkirjaston 
kokoustilassa. Palautteet/kysymykset toimitetaan eteenpäin viranhaltijoille 
vastattavaksi/kommentoitavaksi.  
 

 
6. Nuorisopalveluiden järjestämä itsenäisyyspäiväjuhla kunnan 5-6-luokkalaisille 

 
Nuorisopalvelut järjestää 5.12.2022 klo 18.00-20.00 itsenäisyyspäivän 
juhlavastaanoton euralaisille 5-6-luokkalaisille lapsille Euran Pirtillä.  
 
Nuorisopalvelut esittää, että nuorisovaltuusto lähtisi mukaan 
yhteistyökumppaniksi tapahtuman järjestämiseen. Tehtävinä 
nuorisovaltuustolla olisi valmisteluihin, juhlatilan järjestelyihin sekä illan 
ohjaukseen osallistuminen. 

 
Ehdotus Keskustellaan tapahtumasta ja päätetään siitä, lähteekö nuorisovaltuusto 

mukaan tapahtuman toteutukseen. 

 
 
Päätös Nuorisovaltuusto osallistuu tapahtuman järjestämiseen. Salli Nummelin ja Iina 

Lindholm ilmoittivat, että ovat tuolloin Satanuvan illanvietossa ja eivät pääse 
osallistumaan itsenäisyyspäiväjuhlaan.  

  
 

7. 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. 
 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
- Nuva ry:n koulutus 10.11. valtuustosalissa, kellonaika varmistuu 

myöhemmin 
- Norsupalloturnauksen läpikäynti:  

- Todettiin, että samalla pohjalla voidaan järjestää uusia turnauksia. 
- Ilmoittautumisten yhteydessä otetaan ylös tarkemmat tiedot, kuten 
joukkueen nimet 
- Otteluohjelma laaditaan tarkasti ja taukojen ajankohdat suunnitellaan 
etukäteen 
- Haastetaanko jatkossa Satakunnan kuntien nuorisovaltuustot? 
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- Salli tiedotti avoimesta Whatsapp-keskusteluryhmästä, mikä on suunnattu 
kaikille Lounais-Suomen alueella toimiville nuorisovaltuustojen jäsenille. 
Ryhmän linkki laitettiin Euran nuorisovaltuuston Wa-ryhmään. 

- Salli tiedotti Satakunnan nuorisovaltuustoille suunnatusta Nuoriso Leader 
-infotilaisuudesta tiistaina 8.11.2022 klo 16.30-17.15. Tilaisuus 
järjestetään Teamsissa. 

- Seuraavaan kokoukseen mennessä Eemeli ja Jimi lähettävät Ahmasojan, 
yhteiskoulun ja lukion oppilaskuntien hallitukselle pyynnön nimetä 
edustajat nuorisovaltuuston kokouksiin. Tavoitteena on, että jatkossa 
nuorisovaltuuston kokouksissa on mukana oppilaskuntien edustajat. 

- Nuorisovaltuusto menee seuraamaan kunnanvaltuuston kokousta 
12.12.2022 klo 18.00 alkaen. 

- Keskusteltiin alustavasti nuorisovaltuuston edustajan nimeämisestä 
kunnanvaltuustoon. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53 
 
 
 
 
 

 
Puheenjohtaja   Sihteeri  

 

__________________________  __________________________ 

Jimi Junnila   Olavi Toivonen 

 

Pöytärkirjantarkastus _____/_____ 2022 

 

___________________________  ___________________________ 

   


