
Turun kaupunki     Pöytäkirja 6/2021 

Nuorisovaltuusto 

 

Kokousaika  25.8.2021   klo: 17.00 

 

Sähköinen kokous 

 

Osallistujat: 

 

 Nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet: 

Aisha Abudu                                                                                                        
Sofie Cancara                                                                                                     
Ewa Ermel                                                                           

Edit Euro                                             §68-71, §71-77, §77-81 

Eero Hattara                                                                    

Kaarlo Kairisto                                                                                          

Pihla Kivijärvi                                       §74-76, §76-81                      

Salli Lindén                                                                              

Milla Lindroos                                                                                                      
Lulu Luukkaa                                                                                       

Shilan Moulani                                                                           

Lauri Määttä                                            

Jenny Nikula                                                                          

Eetu Raunio                                                                                

Matias Sairio                                                                                            

Sakari Seespuro                                 §68-77, §77-81 

Veera Sellgren                                                                          

Joanna Slama                                                                                     

Osku Tikkanen                                   §69-73                           

                



                                   

Nuorisovaltuuston varajäsenet: 

                                

Nhi Pham                                                     

Bea Kraama                                       

Aaro Korhonen                                  

Eemil Hintikka                                         §69-81 

 

 

Muut osallistujat: 

 

Nuorisosihteeri Mirja Teräs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turun Kaupunki     Pöytäkirja 6/2021 

Nuorisovaltuusto 

 

Kokousaika  25.8.2021   klo: 17.00 

 

Sähköinen kokous 

 

 

Asialuettelo: 

 

     §68 Kokouksen avaus 

     §69 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

     §70 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta   

     §71 Työryhmien asiat 

     §72 Varapuheenjohtajan ero 

     §73 Toisen varapuheenjohtajan valinta 

     §74 Suurimpien kuntien yhteistoimielin 

     §75 Nuvan vaalitavan muutos 

     §76 Kaavat 

     §77 Lautakuntien ja ulkoisten työryhmien asiat  

     §78 Aloitteet ja kannanotot  

     §79 Muut asiat 

     §80 Seuraava kokous  

     §81 Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turun kaupunki  Kokouspvm   Pykälä 

Nuorisovaltuusto  25.8.2021    §68–70 

 

 

§68 Kokouksen avaus 
  
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.02.  

 

§69 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Nuorisovaltuusto on kutsuttu koolle laillisesti lähettämällä kutsu nuorisovaltuustoon 

valituille jäsenille ja varajäsenille asianmukaisesti. Nuorisovaltuuston kokous on 

päätösvaltainen, mikäli vähintään 1/3 kokouskutsussa mainituista kokousedustajista 

on paikalla.  

  

Ehdotus  Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§70 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
 

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. 

 

Ehdotus  Valitaan pöytäkirjan tarkistajat/ääntenlaskijat. 

 

Päätös           Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joanna Slama sekä Osku Tikkanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turun kaupunki  Kokouspvm   Pykälä 

Nuorisovaltuusto  25.8.2021    §71–72 

 

§71 Työryhmien asiat  
 

Käydään läpi sisäisten työryhmien asiat ja päätetään niitä eteenpäin 

kehittelevät/vievät työryhmät. 

 

• Ulkoilmaelokuvan tilannekatsaus 

 

Ehdotus  Käydään läpi työryhmien asiat. 

 

Päätös           Käytiin läpi työryhmien asiat. Ulkoilmaelokuvan järjestelyt olivat hyvällä 

mallilla: Brinkkalan sisäpiha varattu, tarvittavat koronavarotoimet 

järjestetty ja elokuva (Paluu tulevaisuuteen -trilogian ensimmäinen osa) 

hoidossa. 

 

§72 Varapuheenjohtajan ero 
 

Varapuheenjohtaja Viljami Vahvaselkä on jättänyt eropyynnön nuorisovaltuuston 

varapuheenjohtajan tehtävästä. Nuorisovaltuuston sääntöjen mukaan 

varapuheenjohtajan paikan vapautuessa nuorisovaltuuston toinen varapuheenjohtaja 

siirtyy ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. 

 

Ehdotus Hyväksytään eropyyntö. 

 

Päätös          Tehtävästä eroaminen myönnettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turun kaupunki  Kokouspvm   Pykälä 

Nuorisovaltuusto  25.8.2021    §73–76 

 

§73 Toisen varapuheenjohtajan valinta 
 

Valitaan toinen varapuheenjohtaja nuorisovaltuustolle. Varapuheenjohtajat valitaan 

tehtävään tämän pykälän keskustelun aikana ilmoittautuneista varsinaisista 

jäsenistä. Mikäli kiinnostuneita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaali, jossa kukin 

jäsen äänestää mielestään parasta henkilöä varapuheenjohtajaksi. Eniten ääniä 

saanut valitaan toiseksi varapuheenjohtajaksi.  

 

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Lisäksi hän 

avustaa puheenjohtajaa tarpeen vaatiessa. 

 

Ehdotus Valitaan toinen varapuheenjohtaja. 

 

Päätös           Toisen varapuheenjohtajan tehtävään oli halukkaita useampi, joten 

suoritettiin vaalit ja äänet jakautuivat seuraavasti: Shilan Moulani 6 

ääntä, Aisha Abudu 10 ääntä, Lauri Määttä 5 ääntä ja 1 tyhjä. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Aisha Abudu.   

 

§74 Suurimpien kuntien yhteistoimielin 
 

Tampereen nuorisovaltuusto on kiinnostunut tekemään yhteistyötä muiden isojen  

kuntien nuorisovaikuttajaelinten kanssa. Tampereen nuorisovaltuusto on ehdottanut  

yhteistoimielimen perustamista, jonka tavoitteita ovat mm. yhteistyön tiivistäminen, 

edunvalvonnallisen avun tarjoaminen, verkostoituminen ja vertaistuen tarjoaminen. 

Yhteistoimielimen osapuolet olisivat kuuden isoimman kunnan 

nuorisovaikuttajaelimet: 

Turun nuorisovaltuusto, Tampereen nuorisovaltuusto, Oulun nuorisovaltuusto ONE, 

Espoon nuorisovaltuusto, Vantaan nuorisovaltuusto ja Helsingin nuorisoneuvosto. 

 

Ehdotus Keskustellaan aiheesta ja päätetään yhteistyöhön lähtemisestä. 

 

Päätös          Keskusteltiin aiheesta, päätettiin lähteä yhteistyöhön mukaan. 

 
 

 

 

 

 



Turun kaupunki  Kokouspvm   Pykälä 

Nuorisovaltuusto  25.8.2021    §75-77 

 

§75 Nuvan vaalitavan muutos 
 

Puheenjohtajisto esittää ehdotuksen päivityksestä nuorisovaltuuston vaalitapaan, 

josta nuorisovaltuusto sitten päättää. 

 

Ehdotus Nuorisovaltuusto päättää vaalitavan muuttamisesta.  

 

Päätös           Vaalitapamuutos hyväksyttiin yksimielisesti. Vaalitapamuutosta 

                       lähdetään viemään eteenpäin. 

 

§76 Kaavat 
 

Käydään läpi Nuorisovaltuustolle lähetetyt kaavat ja käydään tarpeen mukaan 

keskustelua kaavoihin liittyen, sekä pohditaan mahdollisia lausuntoja 

 

• Kaavalausunto koskien uutta konserttitaloa Itsenäisyydenaukiolle 

 

Ehdotus  Käydään kaavat läpi. 

 

Päätös           Käytiin Kaarlo Kairiston tekemä kaavalausunto läpi. Nuorisovaltuusto 

hyväksyi lausunnon kannakseen. 

 

§77 Lautakuntien ja ulkoisten työryhmien asiat  
 

Turun kaupungin lautakunnissa olevat ja muihin työryhmiin kuuluvat 

nuorisovaltuuston edustajat raportoivat kokouksissa päätetyistä asioista lyhyesti 

nuorisovaltuustolle. 

 

Ehdotus  Käydään läpi lautakuntien ja ulkoisten työryhmien asiat. 

 

Päätös          Käytiin läpi lautakuntien ja ulkoisten työryhmien asiat. 

 
 

 

 

 

 

 



Turun kaupunki  Kokouspvm   Pykälä 

Nuorisovaltuusto  25.8.2021    §78-81 

 

§78 Aloitteet ja kannanotot  
 

Aloitteet ja kannanotot esitellään lyhyesti. Lisäksi päätetään niitä edelleen 

käsittelevät työryhmät. 

 

Ehdotus  Käydään läpi aloitteet ja kannanotot. 

 

Päätös          Määräaikaan mennessä ei ole lähetetty aloitteita tai kannanottoja. 

 

§79 Muut asiat    
 

• #avajaiset-harrastustapahtumapäivän tilannekatsaus 

• Nuva tutuksi -tapahtuman tilannekatsaus. 

• Nuorisovaltuuston keskustelupäivä päättäjien kanssa  

• Asetu ehdolle -julisteet 

• Nuvan 1. uutiskirje  

• Vaikuttajaryhmien yhteinen toimintasääntö 

 

Ehdotus  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

 

Päätös           Käsiteltiin muut esille nousseet asiat. 

 

§80 Seuraava kokous  
  

Turun Nuorisovaltuuston seuraava kokous on 29.9.2020 klo 17.00 alkaen Turun 

kaupungin valtuustosalissa. 

 

§81 Kokouksen päättäminen  
  

 Varapuheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.41. 

 


