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NUORISOVALTUUSTON MUISTIO  
Paikka: Nuorisotila, Pirtti 
Aika: maanantai 19.9.2021 klo 15.15- 17.40 
 
Jäsenet:              Neea Moilanen, varapuheenjohtaja 
  Azra Gör, tiedotusvastaava 
  Petra Riekki, sihteeri 
                          Aaro Puhakka saapui 15.54. 
   
Muut paikallaolijat: Outi Nivakoski, hyvinvointipäällikkö 
  Marita Hankila, nuorisotyöntekijä 
                          Roni Mustonen, nuorisotyöntekijä 
    

1. Kokouksen aloitus 

Kokous avattiin klo 15.31. Läsnäolijat on käytiin läpi ja kokous on todettu 
päätäntävaltaiseksi. 

 

2. Toimintasäännön kertaus 

Outi Nivakoski palasi edellisen kokouksen toimintasäännön kohtaan, joka puhututti 
nuoria. 
Asiasta keskusteltiin ja nuoret päättivät yksimielisesti, että olisi hyvä jos 
kaupunginhallituksesta nimettäisiin edustaja nuorisovaltuustonkokouksiin. 
Nuorisovaltuusto päätti siirtää toimikauden aloitusta kuukaudella, jotta 
nuorisovaltuuston uudet jäsenet ehditään nimetä. Kun on saatu toimintasääntö ja 
jäsenet hyväksyttyä, Outi Nivakoski vie asian kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
 

3. Nuorisovaltuuston hakemusten käsittely 

Hakemuksia tuli 4 kappaletta, nuorisovaltuusto hyväksyi Valtteri Lauhikarin, Nuutti 
Ylikosken, Mette Moilasen ja Tommi Keräsen jäsenikseen. Petra Riekki ilmoittaa uusille 
jäsenille heidän pääsystään nuorisovaltuustoon. Kaupunginhallitus asettaa uuden 
nuorisovaltuuston toimintaan mahdollisesti seuraavassa kokouksessa. 
 

4. Nuorisovaltuusto 20v. 

Nuorisovaltuusto päätti, että juhlien ajankohta on marraskuun loppu ja juhlia 
suunnitellaan paremmin ensi kokouksessa. 
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5. Nuorten kerhotoiminta tilat 

Nuorilla ei ole paljon tiloja, joissa pitää kerhoja pienillä vuokrakuluilla. Nuorisovaltuusto 
ohjaa kerhoja järjestäviä yhdistyksiä selvittelemään muiden kuin omien tilojen 
mahdollista käyttöä. 
 

6. Nuorten vuokra-asunto tilanne 

Asumisen haasteet ovat tiedossa, ja keväällä lausuntakierroksella on 
hyvinvointivaliokunta ottanut kehittämiskohteeksi asuntotilanteen. Outi Nivakoski 
esitteli palautekanavaa, jossa kuntalaiset voivat käydä antamassa palautetta kaupungin 
työntekijöille. 
 

7. Muut asiat 

Petra Riekki kertoi Pohjois-Pohjanmaan kokouksesta, johon hän osallistui 1.9.2022 
etänä ja seuraava on 14.12.2022. Oulussa järjestetään 21.11.2022 Nuorisofoorumi, jonne 
pyydetään osallistumaan kuntien nuorisovaltuustoista kaksi jäsentä. 
Nuorisovaltuustosta lähtee Petra Riekki Pohjois-Pohjanmaan jäsenenä ja Neea 
Moilanen kunnan nuorisovaltuuston jäsenenä. 
 
Aaro Puhakka toi nuorilta toivomuksen, että toisen asteen opiskelijat pääsisivät 
ilmaiseksi tai halvemmalla kuntosalille. Nuorisovaltuusto kävi läpi nykyisiä hintoja ja 
totesi ne kohtuullisiksi. 
 
Nuorisovaltuustossa käytiin keskustelua nuorten ajanviettopaikoista. Mahdollisuudet 
pienellä paikkakunnalla ovat rajalliset, mutta paikkoja on. Nuoret voi viettää aikaa 
esim. kirjastossa ja nuorisotiloilla. 
 

     

Kokous päättyi klo 17.40 ja seuraava kokous on ma 17.10.2022 
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