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Nuorisovaltuuston jäsenet: 
 
Aaro Törnström estynyt  
Veeti Salama x  
Liisa Lehtiö x  
Akusti Suomi x  
Verneri Aaltonen x  
Kaarle Hartikainen x  
Evert Hartikainen x  
Frans Ekqvist estynyt  
Oona-Lotta Tavio x  

Nuorisovaltuuston varajäsenet: 
 
Nea Järvi estynyt  
Pinja Tuomialho x  
Inka Ala-Pietilä estynyt  
Janet Eriksson x  

Muut osallistujat: 
 
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kaisa-Lena Rauharinne x  
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jari Kaulio x  

Muut kutsuvieraat: 
Vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila  

Kummivaltuutettu Eero Latvala 
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Nuorisovaltuuston jäsenet: 1 

Nuorisovaltuuston varajäsenet: 1 

Muut osallistujat: 1 

Muut kutsuvieraat: 1 

§ 1 Kokouksen avaus 3 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 3 Esityslistan hyväksyminen 3 

§ 4 Kannanotto koulunuorisotyöstä 3 

§ 5 Viestintä 4 

§ 6 Etätapahtumat 4 

§ 7 Kaupunginvaltuustopaikat 5 

§ 8 Nuorisovaltuuston aloite koulujen ruokahävikin vähentämisestä ja välipalan maksun 
helpottamisesta 10 

§ 9 Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat 13 

§ 10 Lautakuntaterveiset 14 

§ 10.1. Koulutuslautakunta 14 

§ 10.2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14 

§ 10.3. Saaristolautakunta 14 

§ 11 Materiaalihankinnat 14 

§ 12 Muut esille tulevat asiat 15 

§ 13 Seuraava kokous 15 

§ 14 Kokouksen päättäminen 15 
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§ 1 Kokouksen avaus 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Akusti Suomi avaa kokouksen ajassa 16.01 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetaan nimenhuuto ja tarkastetaan 
edellisen kokouksen pöytäkirja. Valitaan kokoukselle pöytäkirjasihteeri. 

Pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään edellisen 
kokouksen pöytäkirja. Kokouksen pöytäkirjasihteeriksi valitaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 
Kaisa-Lena Rauharinne. 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin 
ja hyväksyttiin. Kokouksen sihteeriksi valittiin nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja Kaisa-Lena 
Rauharinne.  

 

§ 3 Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: 
lisäpykälä  § 11 Materiaalihankinnat, pykälän lisäämisen myötä muut pykälät siirtyvät yhdellä 
eteenpäin. 

Päätös: Hyväksytään esityslista pohjaesityksen mukaisesti. 

 

§ 4 Kannanotto koulunuorisotyöstä 
 

Keskustellaan koulunuorisotyöstä ja mahdollisesta kannanotosta. 

Pohjaesitys: Päätetään kirjoittaa kannanotto / vastine kuntalaisaloitteeseen 
koulunuorisotyöstä ja lähettää se kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. 

LIITE 1  

Päätös: Akusti kirjoittaa nuorisovaltuuston nimissä kuntalaisaloteelle puollon, jossa ei  
kuitenkaan mainita kenenkään henkilön nimeä. Puolto hyväksytään nuorisovaltuuston 
seuraavassa kokouksessa, minkä jälkeen se lähetetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan. 

 

https://drive.google.com/open?id=1f12rib7oGfdc5eYWC569dxUr0r6J6fUt
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§ 5 Viestintä 
Käydään läpi #nuvaesittaytyy - kampanja ja keskustellaan viestinnän uudistamisesta. (LIITE 2) 

Nuorisovaltuusto esittäytyy nuorisopalveluiden Instagram storyssa to 7.5. ja Istagram livessä 
viikolla 21. 

Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto kuvaa @nuorinaantali TikTok - käyttäjälle 
lyhyen videon itsestään. Nuorisovaltuusto kuvaa myöhemmin tänä vuonna virallisen 
esittelyvideon nuorisovaltuustosta kaupungin nettisivuille. Hyväksytään brändiuudistus. 

LIITE 2 

Päätös: Jokainen nuorisovaltuuston jäsen osallistuu TikTok-videoon. Liisa suunnittele sisällön 
ja vuorosanat ja koostaa jäseniltä saadut videopätkät yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 

§ 6 Etätapahtumat 
Suomen hallitus on tiedotustilaisuudessaan 29.04.2020 linjannut, että väliaikaiset rajoituksen 
puretaan 13.05.2020, ja oppilaat siirtyvät lähiopetukseen porrastetusti 14.05.2020 alkaen. 
Suomen hallitus linjaa 03.05.2020 kokoontumisrajoitusten purkamisesta. 

Nuorisovaltuusto keskustelee ja päättää järjestetäänkö etätapahtumia mikäli 
kokoontumisrajoitukset puretaan. 

Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto järjestää 19.5. klo 18 etäkoulutuksen kuntavaikuttamisesta ja 
12.5. klo 19 rennon ja kaikille avoimen etätapahtuman, joka sisältäisi pelailua ja visailua. 

Päätös: Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti. Tapahtuma pidetään Google meetsissä ja 
nuorisopalvelut hankki palkinnoksi lahjakortteja kilpailujen määrän mukaisesti. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qC-UAf3iWd91H2hAKE9bQn3esSI5KX5IPjv1NWWkm2s
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§ 7 Kaupunginvaltuustopaikat 
Nuorisovaltuusto on hallintosäännön uudistuksessa pykälässä § 107 saanut puhe- ja 
läsnäolo-oikeudellisen edustajapaikan kaupunginvaltuustoon. Nuorisovaltuuston nimityksen 
jälkeen asia meni käytännön asioiden puolesta kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

 

 

Kaupunginhallitus: 

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio: 

  
Naantalin kaupungin hallintosäännön 107 §:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä 
valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston 
edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 

  
Naantalin nuorisovaltuusto on 15.4.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt valita 
nuorisovaltuuston edustajan kaupunginvaltuuston kokouksiin. Edustajaksi on nimetty 
nuorisovaltuuston puheenjohtaja Akusti Suomi. 

  
Oheismateriaali: 

● Naantalin nuorisovaltuuston pöytäkirjaote 15.4.2020. 
  

Yleistä 
  

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 
Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, 
ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. 
Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä 
auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja 
päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. 

  
Kuntalaissa (410/2015, 26 §) säädetään nuorisovaltuustosta seuraava: 

  
"Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen 
on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen 
toiminta-edellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. 
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Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai 
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja 
nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten 
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa." 

  
Kokouspalkkioista 

  
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on kartoittanut nuorisovaltuuston jäsenille maksettavien 
luottamuspalkkioiden ym. korvausten periaatteita kunnissa. Selvityksen perusteella 
käytännöt vaihtelevat: Osa kunnista maksaa samat korvaukset kuin muidenkin toimielinten 
jäsenille, toisissa kunnissa korvaus on %-osuus (yleisimmin 50 - 70 %) toimielimen jäsenille 
maksettavasta palkkiosta, joissakin kunnissa puolestaan korvaus on kiinteä euromääräinen 
summa (esim. 10 euroa/ kokous). On myös kuntia, joissa korvausta nuorisovaltuuston 
jäsenille ei makseta lainkaan. 

  
Nuorisovaltuuston edustajan kokouspalkkion tasoa toimielintyöskentelyyn osallistumisesta 
arvioitaessa on huomioitava seuraavia asioita: 

  
● Nuorisovaltuusto - kuten muutkin vaikuttamistoimielimet (vammaisneuvosto, 

vanhusneuvosto) - ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. 
Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, jotka ovat kunnan 
viranomaisia ja voivat käyttää julkista valtaa. Näille ei voida delegoida toimivaltaa 
hallintopäätösten tekemiseen. 

● Nuorisovaltuuston edustaja - kuten muukaan vaikuttamistoimielimen jäsen - ei ole 
kunnan luottamushenkilö, joten hän ei hoida tehtäväänsä virkavastuulla. 

● Nuorisovaltuuston edustaja ei maksa puolueveroa. 
  

Vaikuttamistoimielinten jäsenien osalta kokouspalkkiokäytäntö on Naantalissa seuraava: 
  

● vammaisneuvosto: palkkio 70 euroa/kokous, lisäksi kilometrikorvaukset matkoista 
● vanhusneuvosto: ei palkkiota, vain kilometrikorvaukset matkoista 
● nuorisovaltuusto: ei palkkiota tai korvauksia matkoista. 

  
Kaupungin lautakuntien ja toimikuntien kokouspalkkio on 70 euroa/kokous. 
Kaupunginvaltuuston kokouspalkkio on 89 euroa/kokous. 
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Kokouspalkkion maksaminen nuorisovaltuuston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksiin 
osallistumisesta on perusteltua, mutta taso on kunnan harkittavissa. 

  
Nuorisovaltuuston edustajat ja lähiseudun muu käytäntö 

  
Kunta/kaupunki Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä 

ja muu käytäntö 

    

Kaarina Kaarinassa nuorisovaltuuston edustajalla 
ei ole pääsyä valtuustoon puhe- ja 
läsnäolo-oikeudella, mutta useimpiin 
lautakuntiin on. Palkkio sama kuin 
toimielimellä. nuorisovaltuuston edustaja 
on mukana sähköisessä 
kokoushallinnassa. 

    

Lieto Liedossa nuorisovaltuuston 
puheenjohtajalla tai hänen 
määräämällään jäsenellä on läsnäolo- ja 
puheoikeus kunnanvaltuustossa (ei 
kuitenkaan mahdollisissa salaisissa 
asioissa). Kokouspalkkiota ei 
nuorisovaltuuston edustajalle makseta. 

    

Paimio Paimiossa nuorisovaltuuston edustajilla 
on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa 
ja melkein kaikissa lautakunnissa. Palkkio 
on sama kuin ko. toimielimen jäsenillä ja 
valtuutetuilla. nuorisovaltuuston edustajat 
pääsevät toimielinten työtilaan 
Teamsissä, mutta eivät pääse 
varsinaiseen kokousjärjestelmään 
(Innofactorin CM2). Esityslistojen ja 
liite-/oheismateriaalin osalta 
nuorisovaltuuston edustajat toimivat 
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verkkosivuilla julkaistavien esityslistojen 
varassa (nuorisovaltuuston edustajat 
näkevät julkiset asiat, mutta eivät salaisia 
tai ei-vielä julkisia asioita). 

    

Raisio Nuorisovaltuuston edustajalla ole pääsyä 
valtuustoon puhe- ja läsnäolo-oikeudella, 
mutta joka kokoukseen osallistuu kaksi 
nuorisovaltuuston edustajaa yleisön 
paikalla ja seuraa kokousta. Palkkioita 
osallistumisesta ei makseta. Jokainen 
lautakunta on osaltaan tehnyt läsnäolo- ja 
puheoikeusasiassa oman päätöksensä. 
nuorisovaltuuston edustajat eivät käytä 
luottamushenkilöiden sähköistä 
kokousjärjestelmää valtuustossa. 

  
KAUPUNGINJOHTAJA: 

  
Kaupunginhallitus merkitsee nuorisovaltuuston päätöksen edustajansa nimeämisestä 
tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että nuorisovaltuuston edustajalla on 
hallintosäännön 107 §:n mukaisesti kaupunginvaltuuston kokousten yleisissä asioissa 
läsnäolo- ja puheoikeus. 

  
Kaupunginhallitus päättää, että nuorisovaltuuston edustajan kokous- ja muiden palkkioiden 
sekä korvausten maksamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

  
1 Nuorisovaltuuston jäsenelle maksetaan 

valtuuston jäsenen kokouspalkkiota vastaava 
kokouspalkkio valtuuston kokouksista. Valtuuston 
jäsenelle maksettavan palkkion suuruus on tällä 
hetkellä 89 euroa/kokous. 
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2 Luottamustointen ja viranhaltioiden palkkio- ja 
matkustussäännön 3 §:n mukaista lisäpalkkiota ei 
makseta. 

    

3 Luottamustointen ja viranhaltijoiden palkkio- ja 
matkustussäännön 12 §:n mukaista oman 
tietokoneen käytön kulukorvausta ei suoriteta. 

    

4 Matkakustannuksia tai muita kuluja ei korvata. 

    

5 Tapahtumiin osallistumisesta ei makseta 
korvausta. 

    

6 Nuorisovaltuuston edustajaa ei liitetä valtuuston 
sähköiseen kokoushallintaan yleisten asioiden 
osalta vaan edustajalla on mahdollisuus lukea 
esityslistaa yleisen tietoverkon kautta. 

    

7 Nuorisovaltuuston edustajalle lähetetään 
valtuuston kokouskutsu sähköpostilla, kuten 
valtuutetuille. 

    

8 Nuorisovaltuuston edustajalle tehdään 
naantali.fi-sähköpostiosoite, jolloin hänellä on 
oikeus nähdä myös nuva@naantali.fi-sähköpostit. 

    

9 Valtuustosalissa nuorisovaltuuston edustaja istuu 
valtuutettujen joukossa valtuuston 
istumajärjestyksen mukaisella vapaalla paikalla. 
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10 Nuorisovaltuuston edustajalla on aloiteoikeus. 

 

Pohjaesitys: Merkitään edistyminen tiedoksi. 

Päätös: Merkitään tiedoksi, että esitys meni kaupungin valtuustossa läpi ja että 
kaupunginhallitus päättää seuraavassa kokouksessaan saavatko kaikki nuorisovaltuuston 
jäsenet @naantali.fi sähköpostiosoitteen 

 

§ 8 Nuorisovaltuuston aloite koulujen ruokahävikin vähentämisestä ja 
välipalan maksun helpottamisesta 
Kaupunginvaltuusto 16.03.2020 § 26 

Valtuutettu Eero Latvala luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun 
allekirjoittaman aloitekirjelmän: 

"Koulujen ruokahävikin hyödyntäminen 

Ruokahävikin määrä on herättänyt keskustelua valtakunnallisella tasolla. Monet kunnat ovatkin 
tehneet erilaisia ratkaisuja ruokahävikin määrän vähentämiseksi. Naantalin kouluissa tehdyn 
ruokahävikin määrän mittauksessa havaittiin, että noin 12 % viikon aikana valmistetusta 
ruoasta jää syömättä. 

Nuorisovaltuusto toivoo, että Naantalissa kehitetään muiden kuntien esimerkkien pohjalta oma 
'Naantalin malli' koulujen ruokahävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen. Ruokahävikin 
hyödyntäminen vähentäisi biojätteen määrää, ja tämä olisi kunnallemme pieni, mutta tärkeä 
ilmastoteko muiden joukossa. 

Nuorisovaltuusto on keskusteluissaan ollut huolestunut mm. siitä, että monella nuorella ei ole 
mahdollisuutta nauttia koulupäivän jälkeen päivän toista lämmintä ateriaa kotona, tai he eivät 
yksinkertaisesti ehdi syömään ateriaa koulun päättymisen ja harrastusten alkamisen välillä. 
Koulujen hävikkiruoan tarjoaminen ilmaiseksi oppilaille ja opiskelijoille välipalan myynnin 
yhteydessä voisi olla yksi ratkaisu asiaan. Tästä tarjoilusta jäljelle jäänyt hävikkiruoka voitaisiin 
jakaa sitä tarvitseville naantalilaisille kotitalouksille maksutta. 

Koulujen välipalan houkuttelevuuden lisääminen 
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Terveellisen välipalan nauttiminen pitkinä koulupäivinä tukee oppilaiden ja opiskelijoiden 
jaksamista ja hyvinvointia. Välipalan suosio on kuitenkin vähentynyt esimerkiksi Maijamäen 
koulun oppilaiden ja Naantalin lukion opiskelijoiden keskuudessa. 

Naantalin nuorisovaltuusto haluaa edistää oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuutta hankkia 
terveellistä välipalaa koulupäivän aikana. Tarjottavan välipalan monipuolisuutta ja 
houkuttelevuutta tulisi lisätä esimerkiksi osallistamalla oppilas- ja opiskelijakuntia välipalan 
suunnittelussa. Samalla välipalan ostamista tulisi helpottaa siirtymällä takaisin käteismaksuun 
kortti maksun ohella. Myös välipalojen hintoja tulisi laskea, jotta välipalan myynti edistyisi ja 
olisi mahdollisen hävikkiruoan tarjoamisen yhteydessä kannattavaa. 

Naantalin nuorisovaltuusto ja me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Naantali selvittää 
koulujen ruokahävikin hyödyntämistä koulujen välipalan tarjoamisen yhteydessä sekä jäljelle 
jääneen ruokahävikin jakelua koulujen ulkopuolella sitä tarvitseville. Ruokahävikin määrää tulisi 
jatkossa seurata säännöllisesti. Samalla kaupunki tarkistaa, onko edellä mainitut 
muutosehdotukset välipalan myyntiin mahdollisia." 

  
KAUPUNGINVALTUUSTO: 

  
Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. 
Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 94 

  
KAUPUNGINJOHTAJA: 

  
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen tilalaitokselle / ateriapalveluille sekä 
sivistyspalveluille valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

  
KAUPUNGINHALLITUS: 

  
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 132 

  
Palveluesimies Anne Virtanen, palveluohjaaja Tanja Inttilä ja johtava rehtori Vesa Malin: 

  
Koulujen ruokahävikin hyödyntäminen 

  
Linjastoon mahdollisesti jäänyttä hävikkiruokaa voidaan jakaa oppilaille jäähdytettynä ja 
pakattuna välipalan yhteydessä, kuitenkin niin, että siitä ei aiheudu ruokapalveluiden 
työntekijöille merkittävää lisätyötä. Alustavasti on ajateltu kokeilua yläkouluissa ja lukiossa. 
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Annoksen voisi ottaa mukaan ja lämmittää kotona tai koulun määrittämässä tilassa, jonne 
on mahdollista hankkia mikro lämmitystä varten. 

  
Ne ateriat, mitkä jäisivät koululaisilta, voidaan ajatella jaettavaksi kuntalaisille, kuitenkin 
niin, että ruoan jako ei voi tapahtua koulun sisätiloissa, koska ei ole suotavaa, että koulujen 
tiloissa liikkuu ulkopuolisia. Vaihtoehtona pidetään esimerkiksi keittiön ulko-oven edustalla 
olevaa laatikkoa. 

  
Pakkausmateriaalin on oltava ympäristöystävällistä ja kustannukset eivät kuitenkaan voi 
jäädä ateriapalveluiden maksettavaksi. Pakkausmateriaalit eivät kuulu ateriapalveluiden 
sopimustuotteisiin, mutta mahdollisia vaihtoehtoja voidaan kartoittaa. 

  
Ateriapalvelut on hakemassa keväällä 2020 ympäristöministeriön kokeiluhankkeeseen 
jossa haetaan uusia ilmastoratkaisuja, jotka tähtäävät kunnan tuottamien palveluiden 
hiilijalanjäljen pienentämiseen Suomessa. Mukaan etsitään mm. ruokapalveluiden 
innovatiivisia kunnan hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Osallistumme kokeiluhakuun, 
jotta voisimme mahdollisesti kehittää omaa ideaamme hävikkiruuan suhteen ja saada 
vertaistukea ja asiantuntijasparrausta. Toivomme että pääsemme mukaan tähän kokeiluun. 

  
Välipalojen houkuttelevuuden lisääminen 

  
Syksyllä pidetään yhteinen palaveri välipaloista ateriapalveluiden ja oppilaskunnan kanssa. 
Keskustellaan välipaloista ja kartoitetaan oppilaiden toiveita ja mieltymyksiä terveellisistä 
välipaloista. 

  
Välipalojen hinta on jo tällä hetkellä hankintahintojen mukainen. Ateriapalveluiden tuotteet 
ja niiden hinnat ovat sidottuja hankintasopimuksiin. Sopimustuotteet eivät myöskään aina 
vastaa vähittäiskaupan valikoimasta löytyviä tuotteita ja hintoja. Välipalojen hintoja voidaan 
laskea, jos kaupunki haluaisi tukea kustannuksissa. 

  
Naantalin kaupungin linjauksen mukaan kaupungin työntekijät eivät käsittele käteistä rahaa. 
Käteisen rahan säilyttäminen koulun tiloissa ei ole myöskään suositeltavaa ja käteisen 
mukana kantaminen on myös oppilaille turvallisuusriski. Sähköisen maksamisen 
vaihtoehdoille olemme avoimia, esimerkiksi MobilePay. 
  
KAUPUNGINJOHTAJA: 

  
Kaupunginhallitus 
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● merkitsee ateriapalveluiden ja sivistyspalveluiden valtuutettu Eero Latvalan ym. 
aloitteeseen antaman selvityksen tiedokseen ja saattaa sen valtuuston tietoon 

● ehdottaa valtuustolle, että valtuutettu Eero Latvalan ym. aloite merkitään loppuun 
käsitellyksi. 

  
KAUPUNGINHALLITUS: 
  
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
Kaupunginvaltuusto 27.04.2020 § 37 

  
KAUPUNGINHALLITUS: 

  
Kaupunginvaltuusto merkitsee ateriapalveluiden ja sivistyspalveluiden valtuutettu Eero 
Latvalan ym. aloitteeseen antaman selvityksen tiedokseen. 

  
Valtuutettu Eero Latvalan ym. aloite merkitään loppuun käsitellyksi. 

  
KAUPUNGINVALTUUSTO: 

  
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. 

 

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi 

Päätös: Merkitään tiedoksi, että aloite meni läpi Koulujen ruokahävikin hyödyntämisen 
osalta. 

 

§ 9 Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat 
“Taksvärkki hakee kouluvierailutoiminnasta ja nuorten ohjaamisesta kiinnostuneita 
vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluttajia Turun seudulle. Taksvärkin toiminnan ja 
vapaaehtoistyön keskiössä on nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden 
vahvistaminen, joten olisi mahtavaa saada tieto hausta kulkemaan juuri 
nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneille. Tehtävä sopii erinomaisesti esimerkiksi 
opiskelijalle tai välivuotta viettävälle nuorelle ja tarjoaa mahdollisuuden saada arvokasta 
kokemusta ryhmien ohjaamisen, kouluttamisen ja järjestötyön saralta. 

Voisittekohan ystävällisesti välittää tiedon hausta nuorisovaltuustonne seuraajille esimerkiksi 
sosiaalisen median kanavissanne? Hakuilmoituksen voi kopioida tämän viestin lopusta tai 
linkata nettisivuillemme osoitteeseen: 
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https://www.taksvarkki.fi/yleinen/aloita-merkityksellinen-vapaaehtoistyo-koulumaailmassa . 
Lisäksi tämän viestin liitteenä on juliste hausta sekä pari kuvaa, joita voitte halutessanne 
käyttää sosiaalisessa mediassa jakaessaan tietoa hausta. Aikaa hakea on 31.5. saakka.” 

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi 

Päätös: Merkitään tiedoksi 

 

§ 10 Lautakuntaterveiset 
Kuullaan kokousvälin aikana käytyjen lautakuntakokousten asiat läpi. 

§ 10.1. Koulutuslautakunta 
Päätös: Ei kuulumisia 

§ 10.2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Päätös: Ei kuulumisia 

§ 10.3. Saaristolautakunta 
Päätös: Ei kuulumisia 

 

§ 11 Materiaalihankinnat 
. Keskustellaan mahdollisista materiaalihankinnoista. 

Pohjaesitys: Päätetään tilata puheenjohtajistolle käyntikortit 100 kpl / henkilö. 

Päätös: Tilataan puheenjohtajistolle (Akusti, Kaarle, Verneri ja Liisa) käyntikortit kun tiedetään 
saavatko myös muut nuorisovaltuuston jäsenet @naantali.fi sähköpostiosoitteen käyttöönsä. 
Tilataan kaikille nuorisovaltuuston jäsenille hupparit. 

 

 

https://www.taksvarkki.fi/yleinen/aloita-merkityksellinen-vapaaehtoistyo-koulumaailmassa
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§ 12 Muut esille tulevat asiat 
Päätettiin pitää ensimmäinen keskustelutilaisuus kummivaltuutettujan kanssa kesäkuussa 
Monnarilla. 

 

§ 13 Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään 9.6. 17.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

§ 14 Kokouksen päättäminen 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Akusti Suomi päätti kokouksen ajassa 16.50 

 
 

 

 


