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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

AIKA  TIISTAINA 14.9.2021 KLO 17.00 – 19.00 

PAIKKA  Nuorisotalo NuTalla 
 
OSALLISTUJAT  Nuvan jäsenet ja vastaava nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen ja Sinikka Rautakoski 
POISSA  Ida Ahlstedt 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo. 17.10 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkistaminen  

Kokous on päätösvaltainen. 

3. Hyväksytään kokouksen asialista 
 
Lisätään asialistalle kohtaan muut esille tulevat asiat kolme kohtaa: 

- Nuorten maaseutu 2030 
- Kestävä Karkkila 
- Nuorisovaltuuston aloitteiden jatkokäsittely 

 
4. MLL:n 100+1 juhlan suunnittelu 

- Todettiin, että 23.10.2021 on huono ajankohta. Ehdotamme MLL:lle, että uusi ajankohta olisi 13.11.2021. 
- Kertasimme päivän rakenteen: päivätapahtuma klo 11-14, ilta klo 18-21 ja mahdollinen siivous 

seuraavana päivänä klo 10-12 
- Päätettiin yksimielisesti ottaa yhteyttä tubettaja Nikoon ja Santtuun. Elli laittaa sähköpostia ko. 

tubettajille ja kysyy hintatietoja mahdollisesta osallistumisesta tapahtumaan 
- Keskustelimme Oliverin ja Annin Kahoot- ideasta. Päätettiin, että Oliver ja Anni luovat Kahoot- visan 

iltaohjelmaan. Jokainen nuorisovaltuutettu keksii kaksi kysymystä kyseiseen visaan ja lisää ne whatsapp-
ryhmään. Kahoot- visan teemana on Karkkila. Tiina ja Sinikka selvittävät hallin internetin riittävyyden 
kyseisen pelin vuoksi. 

- Ida on tehnyt soittolistan ryhmään. Lisää biisejä tarvitaan. 
- Nimiehdotuksia illasta ei ole tullut ryhmään. Keskustelimme nimen merkityksestä, jatketaan keskustelua 

ryhmässä. 
- Lista tarvittavista materiaaleista on toimitettu nuorisovaltuuston ryhmään. Tiina ja Sinikka keräävät 

tarvittavat tavarat Nuorisotalolta ja kysyvät myös Markulta, voiko budjettia käyttää lahjakortteihin. 
Iltatoimintoihin lisättiin vielä musiikkituolileikki tötsillä sekä Meemi työpaja. Elli laittaa Meemi- 
työpajankuvat Tiinalle joka tulostaa ne. 

- Elli lupasi satuilla lapsille kirjaston lukunurkassa päivätapahtumassa. 
 

5. NuVan esittelyvideon tekeminen 
- Tiina on pitänyt kokouksen Birgitta Holttisen kanssa. 

- Tiina selvittää Birgitalta, voiko nuorisovaltuuston ulkopuolinen nuori kuvata ja tehdä videon. Lisäksi Tiina 

kysyy myös, että mikä on videon vähittäislaatu. Kelpaako RAW, FULL HD 5FPS? 

- Tiina laittaa ryhmässä olleen tekstin Birgitalle tiedoksi. 

- Aikataulu varmentuu, kun lupa-asiat sekä kuvaaja on selvillä. 
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6. Nuorisovaltuuston kysely nuorille 
- Nuorisovaltuusto järjesti nuorille google.docin kautta kyselyn. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, että mitä 

nuoret toivoivat nuorisovaltuustolta ja mikä saisi nuoret mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. 
- Tiina välitti kyselyn yhteiskoulun ja lukion rehtoreiden kautta wilmaan sekä laittoi kyselyn linkin myös 

Luksiaan sekä Forssan ammatti-instituuttiin. Vastausaika oli lyhyt; 9. - 13.9.2021.  
- Kysymys 1: Mitä haluaisit että Nuorisovaltuusto järjestäisi karkkilalaisille nuorille? (Vastauksia 25 

kappaletta): Nuoret toivovat retkiä, tapahtumia ja paikkaa missä olla ilman aikuisia 
Vastausten perusteella päätettiin, että järjestetään kahvitus yhteiskoulun ja lukion oppilaille nuorisotyön 
viikolla (vko 41). Elli ottaa yhteyttä asiasta rehtoreihin. Kahvit maksetaan nuorisovaltuuston budjetista. 

- Kysymys 2: Mikä saisi sinut itsesi lähtemään nuorisovaltuustoon mukaan? (Vastauksia 23.): Suurin osa oli 
”en tiedä”. Vastauksista kävi ilmi myös se, että toiminnasta ei tiedetty. Lisäksi toivottiin valtuuksia tehdä 
jotain ja että muutoksia tapahtuisi. 
 

7. Muut asiat 
- Nuorten maaseutu 2030: Tiina esitteli yhteydenoton, joka koski Leader Ykkösakselin 

Maaseutuparlementtia. Nuori kiinnostui, mutta selvittää vielä aikatauluja yms. on Tiinaan yhteydessä 
viimeistään perjantaina jos lähtee mukaan. 

- Kestävä Karkkila: Äänestimme, että nuorisovaltuusto lähtee mukaan. Toivoisimme, että saisimme tästä 
hiukan lisäinformaatiota. 

- Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet. 
Tiina kertoi, että aloite asiat ovat edenneet. Keskusteltiin aiemmin tehdystä aloitteesta, joka liittyi 
toimintasäännön muuttamiseen.  
Päätimme, että Elli on nuorisovaltuuston edustajana kokouksessa, jossa ovat läsnä ainakin vastaava 
nuoriso-ohjaaja sekä liikunta-ja nuorisopäällikkö sekä muita kaupungin edustajia.  
Nuorisovaltuusto ehdottaa toimintasääntöön yläikärajaksi 22 Lohjan mallin mukaisesti.  Lisäksi toimikausi 
olisi hyvä saada kaksivuotiseksi, koska vuosi on liian lyhyt aika. Nuorisovaltuutettujen mielestä olisi reilua 
saada kokouksista palkkio, koska myös aikuiset saavat. Summaksi mietittiin 20€, mutta siitäkin voidaan 
tinkiä. Keskustelimme myös koulujen oppilaskunnista, jossa olisi hyvä olla edustus. Tällä hetkellä 
nuorisovaltuutettuja kuuluu oppilaskuntaan. Puheenjohtaja toi esille myös valtuustopaikan, hänen 
mielestään Hyvinkäällä ainakin on edustaja valtuustossa. Sovittiin, että Tiina on yhteydessä Elliin, kun 
tietää kokouksen ajankohdan. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

- Päätettiin kokous klo. 19.18 
 

Seuraava kokous 5.10.2021 klo 17 Nutalla. 
 
 
Muistion tarkasti: 
 
 
 
_________________________ 
Päivämäärä ja paikka 
 
 
_________________________ _________________________  
Milla Lindqvist  Nelly Poutanen 


