
Seinäjoen Nuorisovaltuuston sääntömääräinen kokous 3/20 Pöytäkirja

Kokousaika: Maanantai 20.4.2020 klo. 16:15

Kokouspaikka: Etäkokous, Zoom

Päätöksentekijät:

Sofia Leinonen Puheenjohtaja
Pilvi Mantere Sihteeri
Matilda Autio Jäsen poistui klo 17.31
Sofia Douka Jäsen
Petteri Hakala Jäsen
Inka Hilmola Jäsen
Juho Loikkanen Jäsen
Jenny Mäkikomsi Jäsen
Tatu Nortunen Jäsen poistui klo 18.15
Miia Nortunen Jäsen poistui klo 18.15
Anton Orpana Jäsen liittyi klo 16.45
Hanna Pajala Jäsen
Alisa Torkko Jäsen
Karoliina Tuikka Jäsen ei paikalla
Louna Yli-Hemminki Jäsen

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut:

Sanna Valkeamäki poistui klo 18.15
Kirsi Mattila

Poissa:

Karoliina Tuikka

§ 40 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sofia Leinonen avaa kokouksen.
Päätös: Avattiin kokous ajassa klo 16.20.

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pohjaesitys: Tarkastetaan kokouksen läsnäolijat nimenhuudolla ja todetaan kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi vähintään kolmasosan jäsenistä ollessa paikalla ja esityslistan ollessa
lähetettynä vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta.
Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.



§ 42 Kokouksen järjestäytyminen.
Pohjaesitys: Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet.
Päätös: Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Sofia Leinonen ja sihteerinä nuorisovaltuuston sihteeri Pilvi Mantere. Pöytäkirjantarkastajina
toimivat Juho Loikkanen ja Hanna Pajala. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Sanna
Valkeamäelle ja Kirsi Mattilalle.

§ 43 Esityslistan hyväksyminen.
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokousjärjestykseksi.

§ 44 Lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa
on käyty läpi.
Päätös: Merkitään tiedoksi lautakuntien terveiset. Elinvoimalautakunnalle ei kuulu mitään
erityistä eikä kokouksiin ole tullut kutsua, myöskään kaupungin sivuilla ei näy, että olisi
kokouksia. Hyvinvointilautakunnalla ei ole ollut hetkeen kokouksia ja viime kokouksessa jaettiin
käsidesiä. Kaupunginvaltuuston kokous oli korona-aiheinen ja emme jättäneet aloitettamme
vegaaniruoasta sen vuoksi edellisessä kokouksessa.

§ 45 Ilmoitusasiat.
Pohjaesitys: Käsitellään ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi.

§ 45.1 Aloitteen tila Puheenjohtaj Sofia Leinonen kertoo vegaaniruoan saatavuutta
kouluissa aloitteen tilan.

§ 45.2 Ilmaisesitys elokuvateatterissa nuorille Puheenjohtaja Sofia Leinonen
kertoo asian tilan.

§ 45.3 NY-myyjäiset Puheenjohtaja Sofia Leinonen kertoo asian tilan.

Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
§ 45.1 Aloitetta vegaaniruoasta ei jätetty, koska kokous oli korona-aiheinen.

§ 45.2 Sofia Leinonen on laittanut viestiä keskustan elokuvateatterille, mutta vastausta ei
ole saatu.



§ 45.3 Korona-tilanne vaikuttaa, joten ei ole sovittu mitään.

§ 46 Ohjaajien valitseminen nuorisovaltuustolle. Seinäjoen nuorisotoimi on ehdottanut, että
nuvalle nimettäisiin kaksi (2) ohjaajaa/apuria, jotka auttaisivat nuvaa, nuvan nimeämissä
asioissa. Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee asiaa, ja henkilöitä, joita voisimme ehdottaa
avustajiksemme. Paikalle päässeet ohjaaja ehdokkaat voivat olla läsnä, kunnes nuva äänestää
asiasta, jolloin ehdokkaat poistuvat äänestyksen ajaksi.
Pohjaesitys: Äänestetään asiasta.
Päätös: Äänestettiin ja äänet jakautuivat seuraavasti: Minna: 12 kyllä, 2 ei, Kirsi: 11 kyllä 2 ei,
Terhi: 4 kyllä, 7 ei, Sanna: 11 kyllä, 2 ei. Valittiin yhteyshenkilöiksi Minna Koivuluoma, Kirsi
Mattila ja Sanna Valkeamäki.

§ 47 Nuorisovaltuuston toiminta koronan aikana.
Pohjaesitys: Puheenjohtaja käy läpi, miten korona vaikuttaa nuorisovaltuuston toimintaan ja
kevään suunniteltuihin tapahtumiin. Pohditaan yhdessä, mitä voimme tehdä nuorten aseman
suojaamiseksi koronan aikana.
Päätös: Nuvan Instagramissa Storiesiin infoa, miksi kannattaa olla menemättä suuriin
ihmismassoihin.

§48 Aktiivipäivien tarkastelu.
Pohjaesitys: Keskustellaan aktiivipäivistä, ja siitä miten ne hoidimme omalta osaltamme.
Pohditaan, onko jotain, jota voimme tulevaisuudessa tehdä paremmin.
Kokous: Iltaohjelma ja iltapala oli yhtä aikaa, joten se oli ongelmallista. Aikataulu oli myöhässä.
Suunnittelu meidän puolelta oli hieman puutteellista ja meillä ei ollut kaikkea tarvittavaa tietoa.
Tästä opittiin ja ensi kerralla osataan paremmin. Onnistui kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin.

§ 49 Vaalitoimikunnan valinta.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston tulee valita vaalitoimikunta vähintään kahta kuukautta ennen
vaalien alkua. Valitaan toimikuntaan kaikki kiinnostuneet.
Päätös: Valittiin vaalitoimikuntaan Sofia Leinonen, Juho Loikkanen, Alisa Torkko ja Pilvi
Mantere.

§ 50 Toimintasääntöjen uudistus toimikunnan valinta.
Pohjaesitys: Valitaan kaikki halukkaat toimikuntaan, jonka tehtävänä on uudistaa Seinäjoen
nuorisovaltuuston toimintasäännöt.
Päätös: Valittiin Sofia Leinonen, Pilvi Mantere, Hanna Pajala ja Juho Loikkanen.



§ 51 Pakkatyöryhmän ajankohtaiset asiat.

Käsitellään pakkatyöryhmän ajankohtaiset asiat.

§ 50 .1 Pakkatyöryhmän tilanne koronan aikana.
Pohjaesitys: Pakka työryhmän edustajat kertovat pakka työryhmän tilanteen sen
16.4.2020 kokouksen valossa. Jos työryhmä jatkaa toimintaansa, käsitellään myös
pykälän seuraavat kohdat.
Kokous: Ei ole tietoa kesän festareiden järjestämisestä. Toukokuun alussa kokous ja
sitten katsotaan tilannetta sen mukaan. HipHopit voidaan järjestää myöhemmin
syksylläkin. Huoli koulujen päätösviikonlopun turvallisuudesta, joten poliisit yms.
kiertävät ettei tulisi kokoontumisia. Lähetetään kaupoille muistutus siitä, että alle
30-vuotiailta kysytään henkilötodistus.

§ 50.2 Nuvan rahallinen panostus festaripakkaan.
Pohjaesitys: Työryhmän jatkaessa toimintaansa päätetään, haluaako nuva tilata
esimerkiksi kondomeja kesän festareilla jaettavaksi.
Päätös: Jos festarit toteutuu, niin nuva on valmis panostamaan rahallisesti ja yläraja on
500€.

§ 50.3 Festaripassin uusien sloganien ideointi
Pohjaesitys: Ideoidaan yhdessä festaripakalle korkeintaan kymmenen (10) uutta
slogania edellisten tilalle.
Kokous: Jokainen nuvalainen keksii yhden uuden sloganin. Valitaan niistä parhaat.

§ 52 Ohjaamolle uusien edustajien nimeäminen.
Pohjaesitys: Järjestäytymiskokouksessaan nuva valitsi jokaiseen Ohjaamon työryhmään
edustajan. Tämän jälkeen Ohjaamon toiminta on muuttunut, ja kaikki työryhmät kokoustavat
yhdessä noin kerran kuukaudessa. Valitaan tähän nuvan 1-2 edustajaa. Jos halukkaita on
enemmän, valitaan edustajat äänestämällä.
Päätös: Valittiin viralliseksi edustajaksi Sofia Leinonen ja varaedustajaksi Pilvi Mantere.

§ 53 Nuvan esittelyvideon tuottaminen.
Pohjaesitys: Juho Loikkanen esittelee asian. Päätetään, haluaako nuorisovaltuusto tuottaa
nuorisovaltuustoa esittelevän videon. Jos päätetään tuottaa, sovitaan budjetista.
Päätös: Päätettiin, että videoon voidaan käyttää noin 500 €, ja jos Festaripakkaan ei käytetä
rahaa, käytetään myös ne rahat videoon.



§ 54 Nuva flyereiden ja julisteiden tuottaminen.
Pohjaesitys: Hanna Pajala esittelee asian. Käydään läpi tarjoukset asiaan liittyen. Päätetään,
haluaako nuorisovaltuusto tuottaa nuvaa esitteleviä flyereita ja julisteita.
Päätös: Otetaan selvää kaupungin monistamosta, jonka sähköpostiosoite on
monistamo@seinajoki.fi.

§ 55 Aktiivipäivät Online.
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee asian. Nuva ry järjestää Aktiivipäivät
Online koulutuksen 8.-9-5.2020 Zoomin välityksellä. Kartoitetaan, ketkä Seinäjoen
nuorisovaltuustosta ovat nuva ry:n jäseniä. Heille koulutus on ilmainen. Jos joku, joka ei kuulu
Nuva ry:n haluaisi osallistua, voi hän maksaa jäsenmaksun (20 €) 3.5.2020 mennessä. Jos ei
ole Nuva ry:n jäsen, ei Seinäjoen nuorisovaltuusto maksa Online koulutuksen hintaa (80€).
Päätös: Sofia Leinonen ja Juho Loikkanen osallistuvat.

§ 56 Aktiivipäivät X.
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee asian. Valitaan 2-4 Seinäjoen
nuorisovaltuuston edustajaa Aktiivipäivät X:ään. Aktiivipäiviä on siirretty myöhempään
ajankohtaan koronan takia. Valitaan edustajiksi nuvalaisia, jotka ovat Nuva ry:n jäseniä, tai ovat
valmiita alkamaan jäseniksi. Nuorisovaltuusto maksaa osallistujille osallistumismaksun,
junaliput, sekä ruokailut.
Päätös: Sofia Leinonen, Juho Loikkanen ja Louna Yli-Hemminki haluavat osallistua.
Aktiivipäivien ajankohdan tarkentuessa heille maksetaan osallistumismaksu, junaliput ja
ruokailut.

§ 57 Kyselyn tulokset.
Pohjaesitys: Käydään läpi vastaukset, jotka tulivat kyselystä “Mitä tekisit 1000€ Seinäjoen
nuorten hyväksi?”. Valitaan niistä yksi, jonka haluamme toteuttaa.
Päätös: Voitaisiin tehdä video Seinäjoella toteutettavista jutuista esimerkiksi vieraillaan kaikilla
nuorisotiloilla ja liikuntapaikoilla. EasyBiken yhteyshenkilölle sami.mantymaki@seinajoki.fi eli
Sami Mäntymäelle idea yksipyöräisistä viestiä. Somettaminen esimerkiksi skeittihallilta. Voisiko
Ideaparkiin saada nuorisotilan? Nuorison ostoskeskus esimerkiksi Torikeskuksesta ja nuorisotila
voisi olla samassa paikassa myös. (LIITE 1 eli tiedosto kyselyn vastauksista)

Kokoustauko klo 18.15 Palattiin kokoustauolta 18.21
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§ 58 Ilmastonmuutosvoima työryhmä.
Pohjaesitys: Ilmastonmuutos työryhmä esittelee ideaansa Ilmastonmuutosvoima hankkeen
hakuun. Puhutaan sen toteutuksesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 59 Graffiteja alikulkutunneleihin.
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee aiheen. Pohditaan yhdessä, mihin
alikulkutunneleihin pyydämme kaupungilta graffitien maalaukseen.
Päätös: Sofia Leinonen laittaa viestiä kaupungille.

§ 60 Nuorisovaltuuston edustaja kaupunginhallitukseen.
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee aiheen. Pohditaan yhdessä keinoja, joilla
voimme pyrkiä saamaan edustaja paikan kaupunginhallitukseen.
Päätös: Jos sähköpostiviestiin ei kuulu vastausta, niin tehdään aloite. Voidaan pyytää Nuva
ry:ltä suosituksia. Kirsi voi auttaa meitä laatimaan tekstejä.

§ 61 Uuden aloitteen teko.
Pohjaesitys: Ideoidaan yhdessä, mistä asiasta seuraavaksi voisimme jättää aloitteen
kaupunginvaltuustossa.
Päätös: Mahdollisesti teemme aloitteen nuvan edustuspaikasta kaupunginhallitukseen.

§ 62 Vastuualueiden kehittäminen.
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Sofia Leinonen esittelee aiheen. Pohditaan yhdessä, miten
voimme parantaa toimintatapojamme vastuualueiden osalta. Puheenjohtajisto kehottaa
nuvalaisia kirjoittamaan kokousmuistioita jokaisesta edustus kokouksesta, ja lähettämään
kokousmuistiot pikimmiten nuorisovaltuuston yhteiseen WhatsApp -ryhmään.
Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaan.

§ 63 Muut esille tulevat asiat.
Päätös: Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

● Nuorisovaltuustolle omat nettisivut.
● Nuorisovaltuuston oma slogan.



○ Nuoret toistensa puolesta.

§ 64 Seuraavan kokoukse ajankohta.
Päätös: Maanantai 17.8.2020 klo 16.30.

§ 65 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Päätettiin kokous ajassa klo 19.01.

________________________ ________________________
Puheenjohtaja Sofia Leinonen Sihteeri Pilvi Mantere

________________________ ________________________
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Juho Loikkanen Hanna Pajala


