Seinäjoen nuorisovaltuuston kokous
Kokousaika: Perjantai 21.8.2020 klo 16:00
Kokouspaikka: Pohjan nuorisotalo, Pultrantie 15
Päätöksentekijät:
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Miia Nortunen
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Anton Orpana

Jäsen
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Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut: Sanna Valkeamäki, Jesse Luhtala
Poissa: Petteri Hakala, Karoliina Tuikka

§ 77 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sofia Leinonen avaa kokouksen.
Päätös: Avattiin kokous ajassa klo 16.04.

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

§ 79 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet
Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Alisa Torkko ja Louna Yli-Hemminki.
Puheenjohtajana toimii Sofia Leinonen ja sihteerinä Pilvi Mantere. Annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus

nuorisovaltuusto kummeille ja yhteyshenkilöille.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Alisa Torkko ja Louna Yli-Hemminki.
Puheenjohtajana toimii Sofia Leinonen ja sihteerinä Pilvi Mantere. Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus
nuorisovaltuuston yhteyshenkilö Sanna Valkeamäki ja nuvakummi Jesse Luhtalalle.

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

§ 81 Lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa on
käyty läpi.
Päätös: Ei uusia terveisiä.

§ 82 Ilmoitusasiat.
Pohjaesitys: Käsitellään ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi.
§ 82.1 Ilmaisesitys elokuvateatterissa nuorille
Puheenjohtaja Sofia Leinonen kertoo asian tilan.
§ 82.2 NY-myyjäiset
Puheenjohtaja Sofia Leinonen kertoo asian tilan.
Päätös:
§ 82.1 Ilmaisesitys elokuvateatterissa nuorille
Selvitetään mahdollisuudet ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään.
§ 82.2 NY-myyjäiset
Voidaan järjestää.

§ 83 Nuorisovaltuuston vaalit.
Nuorisovaltuusto on heinäkuun ylimääräisessä kokouksessaan päättänyt avata haun
nuorisovaltuuston 2021 kaudelle viikolla 39. Haku sulkeutuu 18.10.2020. Jos hakijoita ja jatkavia
nuorisovaltuutettuja on yli 20, järjestetään vaalit. Tällöin äänestyspäiviä olisivat mahdollisesti
4.11.2020 ja 11.11.2020.
Vaalitoimikunta on kokoustanut keskiviikkona 19.8.2020.
Pohjaesitys: Toimikunnan jäsenet kertovat suunnitelmansa haun ja vaalien järjestämisestä.
Päätös:
Vaalitoimikunnan kokouksen muistio
-Tavoitteena tavoittaa jokaisen koulun oppilaat

-Nuoriso-ohjaajat käy kerran viikossa ylä-asteilla, silloin mahdollisuus käydä tapaamassa
kiinnostuneita nuoria.
-Ylä-asteilla voisi pitää kuulutuksen, että on tavattavissa seuraavan välkän aikana paikassa x
-Pitää ottaa selvää, miten pääsee tapaamaan amis ihmisiä
-Jos kirjakirppis tapahtuu, siellä pystyy mainostamaaan lukioille
-Jos kirjakirppis ei tapahdu, lukioilla voi tehdä samoin kuin ylä-asteella
-Ylistarossa ja Peräseinäjoella voisi käydä nuorisotalolla. Ylistarossa voisi pitää nuorisotilassa
“kinkkubingon” hakujen aikana.
-Vaalijulisteita ja infolappuja kouluille, nuorisotaloille ja mahdollisesti muihin nuorten suosimiin
paikkoihin
-HipHop festareille standi? Jos nuorisotoimi on myös paikalla.
-Tavoitteena saada hakijoita sen verran, että vaalit järjestetään.
-Kartoitetaan ensi kokouksessa perjantaina, kuinka moni nykyisistä nuvalaisista jatkaa ensi vuonna

Vaalivideo
Video hyvässä mallissa. Vielä vähän pitää kuvata lisää sellaista materiaalia, jota voi käyttää
äänettömänä esim. kaupungilla mainostauluilla. Tehdään TikTokista tuttu UmbrellaChallenge eli
ensin yksi nuvalainen ja sitten, kun sateenvarjo suljetaan niin on monta nuvalaista.

§ 84 Graffiti projekti.
Graffiteja on maalattu kesän aikana Törnävän ja Pajuluoman koulujen läheisiin alikulkutunneleihin.
Graffiteja on toivottu myös Joupin alikulkutunneliin. Ylimääräisessä kokouksessa nuorisovaltuusto
päätti, että Miska Harju maalaa Joupin alikulkutunnelin. Harju on päätöksen jälkeen perunut
maalaamisen kiireiden takia.
Pohjaesitys: Graffitityöryhmä kertoo projektin kuulumiset. Keskustellaan mahdollisuuksista
maalauttaa Joupin alikulkutunneli.
Päätös: Tutkitaan mahdollisuutta tehdä yhteistyössä Jani Varismäen ja Mika Wahlroos nuvana Joupin
alikulku. Pilvi Mantere soittaa Varismäelle ja Wahlroosille. Sovitaan WhatsAppissa, miten paljon
voidaan käyttää rahaa.
Graffitit pyydettiin lapsiystävällisiksi, mutta Törnävän alikulkuun maalattiin Happy Tree Friendsin
hahmoja. Ei pyydetä tekemään uudelleen, koska ajatus taustalla oli, että vanhemmat hoksaa vitsin,
mutta hahmot eivät ole pelottavia lapsille. Ei pyydetä tekemään uudelleen, koska palaute on ollut
hyvää.

§ 85 Kirjakirppis.
Nuorisovaltuusto suunnitteli järjestävänsä kirjakirppiksen kaikilla Seinäjoen lukiolla keväällä, mutta
etäopetukseen siirryttäessä kirppis täytyi perua suunnitellulta ajankohdalta. Nyt lukiot ovat taas
lähiopetuksessa, ja kirpparin pystyisi mahdollisesti järjestämään. Seinäjoen lukio on linjannut, että
isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jollei turvallisuus tekijöitä voida huomioida.

Pohjaesitys: Keskustellaan siitä, järjestetäänkö kirjakirppistä, vai siirretäänkö se mahdollisesti ensi
vuoteen.
Päätös: Siirretään kirjakirppis keväälle, koska silloin voidaan liittää myös vanhojen pukujen myynti
samaan ajankohtaan, kun vanhat on ohi ja vanhojen puvuista voi löytyä myös ylioppilaspukuja.

§ 86 Pakkatyöryhmä.
Pakka työryhmän edustajat kertovat pakka työryhmän tilanteen sen 20.8.2020 kokouksen valossa.
Pohjaesitys: Tarvittaessa keskustellaan pakkatyöryhmän ajankohtaisista asioista.
Päätös: Ainoat festarit Seinäjoella on tänä kesänä HipHopit. Jokainen keksii yhden uuden sloganin
maanantaihin mennessä.
Pakkatyöryhmän kokousmuistio 20.8.2020
-HipHopit: Tällä hetkellä festarit toteutumassa, kävijäraja 3000 päivässä
-Alaikäiset ja täysikäiset erotetaan toisistaan ettei jengi “sekoitu” liikaa.
-Festaripakalle oma teltta?
-Ehyt ei jalkaudu koronatilanteen vuoksi
-Nuorisotoimen jalkautumisesta tms osallistumisesta festareille ei vielä tiedetä.
-Sosiaalitoimi jalkautuu muualle kaupunkiin, ei festarin ytimeen
-Saapas ei jalkaudu.
= Festaripakka ei toteudu tänä vuonna samoin kuin viime vuonna.
-Poliisi jatkaa viime vuoden linjaa.
-ABC ei ole ainakaan vielä linjannut onko tapahtuman ajan k18 niin kuin viime vuonna.
-Tänä vuonna panostetaan viestintään.
-Puhutaan kokouksessa festaripakan viestinnästä hiphopeilla. Käytetäänkö vanhoja sloganeita vai
keksitäänkö pari uutta? Ajatuksena toteuttaa yhteinäinen viestintä kaikille toimijoille.

§ 87 Aktiivipäivät ABC ja HC
Nuva ry järjestää 9.-11.10.2020 Porvoossa Aktiivipäivät ABC ja HC. Tapahtuman tarkempia tietoja ei
ole vielä kerrottu.
Pohjaesitys: Päätetään alustavasti ketkä nuorisovaltuutetut lähtevät koulutukseen. Nuorisovaltuusto
maksaa edustajien osallistumismaksun ja muut tapahtuman kulut.
Päätös: Kiinnostuneita lähtijöitä Jenni Mäki-Komsi, Alisa Torkko, Petteri Hakala, Sofia Douka, Sofia
Leinonen, Anton Orpana ja Pilvi Mantere.

§ 88 Muut esille tulevat asiat.
Päätös:

Sanna Valkeamäki kertoi nuorisotyönviikosta, joka on viikko 37. Teemana on nuorten
yhteiskunnallinen osallisuus paikallisella tasolla. Kaivataan nuvan näkemystä. Webropol on hyvä
alusta kyselyille. Kokous nuoriso-ohjaajien kanssa ke 26.8. klo 15 Pohjan nuorisotalolla.
Mitä näkemyksiä nuorisotyöstä, jos tulee toinen aalto?
Yrittäjyyskeskustelu 31.8. klo 17.30 Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimistolla. Sofialle ilmoittautumisen
to 27.8. mennessä. Alustavasti pääsee Pilvi Mantere, Juho Loikkanen, Louna Yli-Hemminki, Alisa
Torkko ja Jenny Mäki-Komsi.
EU Etelä-Pohjanmaalla – Digitalisaatio -webinaari 11.9. klo 9-11. Mahdollisesti osallistuu Sofia
Leinonen, Hanna Pajala, Jenny Mäki-Komsi, Alisa Torkko, Pilvi Mantere
Uuden ammattikoulun tilat
Opiskelu on vaikeaa, koska luokissa kaikuu ja on kolkkoa. Pää tulee kipeäksi, tulee helposti migreeni ja
on mahdollisesti sisäilmaongelmia. Hyvää ruokaa ja kanttiini. Selvitetään tilannetta enemmän.
Kaksi kautta niin jatkavia on: Hanna Pajala, Miia Nortunen, Sofia Douka, Inka Hilmola, Louna
Yli-Hemminki, Anton Orpana, Alisa Torkko, Jenny Mäki-Komsi, Sofia Leinonen, Pilvi Mantere ja Petteri
Hakala.
Virkistäytymispäivä kirjoitusten jälkeen. Sovitaan WhatsAppissa

§ 89 Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Päätetään seuraava kokous WhatsAppissa.

§ 90 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Päätettiin kokous ajassa klo 17.39.

