Seinäjoen Nuorisovaltuuston kokous 5/20
Kokousaika: 19.10.2020 klo. 16:30
Kokouspaikka: Pohjan nuorisotalo, Pultrantie 15
Päätöksentekijät:
Sofia Leinonen

Puheenjohtaja

Pilvi Mantere

Sihteeri

Sofia Douka

Jäsen

Petteri Hakala

Jäsen

Inka Hilmola

Jäsen

Juho Loikkanen

Jäsen

Jenny Mäkikomsi

Jäsen

Tatu Nortunen

Jäsen

Miia Nortunen

Jäsen

Hanna Pajala

Jäsen

Alisa Torkko

Jäsen

Karoliina Tuikka

Jäsen

Louna Yli-Hemminki

Jäsen

Poissa: Anton Orpana
Muut kutsutut:

Kati Särmö
Paula Risikko
Jesse Luhtala
Tuomas Ojajärvi
Hannu Haapasalmi
Joanna Silver
Tarja Tenkula
Gavin Kshetri
Antti Knuuttila
Kati Nummensalo
Mervi Mäenpää
Jouni Korpela
Sanna Valkeemäki
Kirsi Mattila
Minna Koivuluoma

Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Nuva kummi
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö

§ 91 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sofia Leinonen avaa kokouksen.
Päätös: Avattiin 16.35

§ 92 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 kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 93 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet
Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jenny Mäkikomsi ja Anton Orpana.
Puheenjohtajana toimii Sofia Leinonen ja sihteerinä Pilvi Mantere. Annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus
nuorisovaltuuston kummeille ja yhteyshenkilöille.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jenny Mäkikomsi ja Tatu Nortunen.
Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kummeille ja yhteyshenkilöille. Paikalla
yhteyshenkilö Sanna Valkeamäki.

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

§ 95 Lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa on
käyty läpi.
§ 95.1 Kaupunginvaltuuston terveiset.
Edustaja Sofia Leinonen kertoo kaupunginvaltuuston terveiset.
§ 95.2 Elinvoimalautakunnan terveiset.
Edustaja Pilvi Mantere kertoo elinvoimalautakunnan terveiset.
§ 95.3 Hyvinvointilautakunnan terveiset.
Edustaja Sofia Douka kertoo hyvinvointilautakunnan terveiset.
Päätös: Käytiin terveiset läpi, mutta ei nuorisovaltuustoa koskevia asioita. Merkitään tiedoksi, että
seuraava kaupunginvaltuuston kokous 26.10. ja elinvoimalautakunnan kokous 27.10.

§ 96 Ilmoitusasiat.
Pohjaesitys: Käsitellään ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi.
§ 96.1 Tapahtumatyöryhmän ajankohtaiset asiat.
Tapahtumatyöryhmän jäsenet kertovat suunniteltujen tapahtumien tilanteen. Ei
järjestetä enää mitään tänä vuonna, koska koronan takia liian riskialtista. Suunniteltuja tapahtumia
olivat NY-myyjäiset ja Kasino-elokuva nuorille.
§ 96.2 Puhu Mulle! Nuorten foorumi.
Nuorisovaltuutetut kutsuttiin FinFamin ja Peräpuu ry:n järjestämään nuorten
foorumiin. Foorumin aiheena läheisten mielenterveysongelmien vaikutus omaiseen.
Paikalla olivat Sofia Leinonen ja Pilvi Mantere, jotka kertovat asiasta lisää. Mukana oli
myös Kunahra-hanke. Nuorisovaltuustoa toivottiin olemaan mukana myös jatkossa.
§ 96.3 Väitöskirjatutkimukseen osallistuminen
Nuorisovaltuusto osallistui keväällä Sinikka Vainionpään väitöskirjatutkimukseen
kirjoittamalla tekstejä nuorten hyvinvoinnista. Nuorisovaltuuston oli tarkoitus myös
lukea väitöskirja ja kommentoida sitä, mutta Vainionpää on ilmoittanut työstävänsä
sitä ensin eteenpäin, ja vasta sitten antavansa sen kommentoitavaksi.
Nuorisovaltuusto seuraa tilannetta.
Päätös: Käsiteltiin ilmoitusasiat ja merkittiin tiedoksi.

§ 97 Ehdotus lisäyksestä johtosääntöihin.
Tällä hetkellä Nuorisovaltuuston johtosäännöissä lukee:
“2. Luku – Nuorisovaltuuston valitseminen
6 § Nuorisovaltuutettujen toimikausi
Nuorisovaltuutetut valitaan joka vuosi kahden vuoden toimikaudeksi. Siten, että 10 parillisena
vuonna valittua ovat erovuorossa parillisena vaalivuotena ja 10 parittomana vuonna valittua ovat
erovuorossa parittomana vaalivuotena.”
Nuorisovaltuuston hallitus ehdottaa, että kohtaan lisätään seuraava lause:
“Jos nuorisovaltuustoon mahtuu jäseniä enemmän kuin 10 valinnan aikana, voi se valita valtuutettuja
useampia, ylittämättä kuitenkaan 20 nuorisovaltuutetun rajaa.”
Pohjaesitys: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

§ 98 Ehdotus lisäyksestä johtosääntöihin.
Tällä hetkellä Nuorisovaltuuston johtosäännöissä lukee:
“2. Luku - Nuorisovaltuuston valitseminen
3 § Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustoon kuuluu enintään 20 henkilöä, jotka valitaan vaaleilla.”
Nuorisovaltuuston hallitus ehdottaa, että kohtaan lisätään seuraava lause:
“Jos hakijoita on useampi kuin nuorisovaltuustoon mahtuu mutta silti niin vähän, ettei vaaleja ole
kannattavaa järjestää, voi nuorisovaltuusto tehdä päätöksen ettei vaaleja järjestetä.”

Pohjaesitys: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

§ 99 Nuorisovaltuuston jäsenet 2021.
Nuorisovaltuustoon haku ensi kaudelle on ollut auki 21.9-19.10.2020 klo 16:00 asti. Vaalityöryhmä
päätti jatkaa hakuaikaa yhden päivän, jotta Pruukin koulun oppilaille voidaan maanantai aamuna
kertoa nuorisovaltuuston toiminnasta.
Pohjaesitys: Käydään läpi hakemukset. Jos hakijoita ja jatkavia nuorisovaltuutettuja on yli 20,
keskustellaan vaaleista. Jos hakijoita ja jatkavia nuorisovaltuutettuja nuorisovaltuutettuja on alle 20,
hyväksytään kaikki hakijat osaksi nuorisovaltuustoa.
Päätös: Merkitään tiedoksi hakijat Veera Bohjanen, Mikko Ahtola, Laura Metsälä, Karoliina Tuikka,
Kai Gerey, Jenna Lehtimäki, Hanna Lainejoki, Jenni Mannila, Miia Nortunen, Sofia Yli-Rahnasto, Iida
Haavisto, Jenna Korhonen, Milja Piirainen, Veera Katila, Aliisa Lauren, Jemina Kimpimäki. Hakijoita
yhteensä 16, joista 14 uutta hakijaa. Jatkavia on 11 eli ensi vuoden nuorisovaltuustossa olisi yhteensä
25. Päätetään hyväksyä kaikki hakijat ja valita nuorisovaltuustoon. Vaaleja ei pidetä.

§ 100 Nuorisovaltuuston vaalit.
Ylimääräisessä kokouksessaan heinäkuussa nuorisovaltuusto esitti vaalipäiviksi alustavasti 4.11. ja
11.11.
Pohjaesitys: Jos edellisessä pykälässä on päätetty pitää vaalit, käsitellään myös tämä pykälä. Jos
vaaleja ei pidetä, tämä pykälä hypätään yli. Vaalityöryhmä kertoo vaalien toteutuksesta käytännössä.
Päätös: Hypättiin tämä pykälä yli, koska edellisessä pykälässä päätettiin, että vaaleja ei pidetä.

§ 101 Ryhmäytys/koulutusviikonloppu.
Nuorisovaltuusto järjestää ryhmäytymis/koulutusviikonlopun Marttisissa 28-29.11.2020 uusille ja
jatkaville nuorisovaltuutetuille. Mukaan tulevat nuoriso-ohjaaja Sanna Valkeemäki ja Toni Lahtela.
Pohjaesitys: Keskustellaan siitä, mitä tehdään Marttisissa, ja mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon
koulutuksessa.
Päätös: Keskusteltiin ryhmäytys/koulutusviikonlopusta. Puheenjohtajisto huolehtii, että selitetään
asiat paremmin, pidetään enemmän taukoja ja kerrotaan infot tiivistetymmin kuin aiemmin.
Käytetään koulutuksessa hyviä ja tekemispainotteisia työpajoja. Kerrotaan paremmin lautakunnista
ja niiden työskentelystä. Kysytään suositeltuja aktiviteetteja Marttisista ja valitaan niistä
Whatsappissa.

§ 102 Graffiti projekti.
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Pilvi Mantere tutkii mahdollisuutta maalata Joupin
alikulkutunneli.
Pohjaesitys: Pilvi Mantere esittelee projektin tilanteen ja nuorisovaltuusto keskustelee sen jatkosta.
Päätös: Päätettiin, että katsotaan keväällä uudelleen, koska alkaa olla kylmä maalata. Edelleen
ajatuksena, että nuorisovaltuusto maalaa Jani Varismäen ja Mika Wahlroosin kanssa alikulun.

§ 103 Vaikuttajanuorten kokoontuminen 29.10.
Vaikuttajanuoret tapaavat sairaanhoitopiirin johtajan Jaakko Pihlajamäen to 29.10 klo 17.30.
Teemana “Miten toimii sairaanhoitopiiri”. Tapaaminen on Mediwestilla, osoitteessa Koskenalantie 16.
Pohjaesitys: Kartoitetaan ketkä nuorisovaltuustosta pääsevät paikalle. Jaetaan tietoa tapaamisesta
siitä mahdollisesti kiinnostuneille nuorille.
Päätös: Päätettiin, että Hanna Pajala, Juho Loikkanen, Pilvi Mantere, Karoliina Tuikka, Alisa Torkko,
Louna Yli-Hemminki ja Sofia Leinonen osallistuu.

§ 104 Sedun Suupohjan tilat.
Nuorisovaltuusto keskusteli viime kokouksessaan Sedun uusista tiloista Suupohjalla huolissaan.
Kokouksen jälkeen nuorisovaltuutettuja kävi vierailulla uusissa tiloissa, ja keskusteli rehtorien kanssa
tilojen ongelmista. Ongelmana on esimerkiksi se, että luokkahuoneissa ei ole kattoja, joten ääni
kuuluu luokista toisiin jonkin verran. Kaupunginvaltuutettu ja nuvakummi Jesse Luhtala on auttanut
nuvaa asian kanssa, ja vienyt huolta koulun tiloista eteenpäin.
Pohjaesitys: Keskustellaan asiasta ja mahdollisista jatkotoimista.
Päätös: Karoliina vie asiaa eteenpäin SEDU:n omassa opiskelija forumissa.
§ 105 GLHF-pelitoimintahanke.
Nuorisovaltuusto sai seuraavanlaisen kutsun hankkeeseen:
GLHF:ssä kehitämme nuorten sekä alan toimijoiden kanssa Seinäjoen seudulle lisää digitaaliseen
pelaamiseen liittyvää toimintaa. Samalla edistämme positiivista pelikulttuuria ja muun
elämänhallinnan tasapainoa.
Kehittämishankkeessa käsitellään kattavasti digitaalisen pelaamisen eri osa-alueita ja tarkastellaan
niiden mukanaan tuomia toimintamahdollisuuksia alueen nuorisotyössä. Tavoitteena on laajentaa
pelitoimintaa Etelä-Pohjanmaalla sekä hälventää harrastukseen liittyviä negatiivisia
ennakkoasenteita. Haluamme tuoda harrastukseen nuorisotyöllistä näkökulmaa sekä luoda puitteita
ja mahdollisuuksia pelikulttuurin kehittämiseen ”nuorilta nuorille”-periaatteella. Tärkeänä osana on
myös pelikasvatus, jolla edistetään pelaamisen myönteisiä vaikutuksia ja ehkäistään mahdollisia
haittoja.
Kehittämisryhmä
Haluaisimme teidät mukaan kehittämisryhmään. Kehittämisryhmä kartoittaa konkreettisia toimia ja
yhteistyökuvioita mitä voimme tehdä pelikulttuurin edistämiseksi alueella. Ideanne ja ajatuksenne
ovat toimintaamme suunnitellessa erittäin tärkeitä. Hanke kestää noin vuoden ja kehittämisryhmä
kokoontuu tänä aikana muutaman kerran suunnittelemaan ja tarkastelemaan projektin etenemistä.
Ensimmäinen tapaaminen on näillä näkymin tammikuun 2021 alkupuolella, tarkempi ajankohta
määritetään myöhemmin.
Pohjaesitys: Päätetään edustaja(t) pelitoimintahankkeeseen.
Päätös: Päätettiin, että päätetään edustajat uuden nuorisovaltuuston kanssa.

§ 106 Nuva ry:n liittokokous 20.-22.11.2020.
Nuva ry järjestää liittokokouksen 20-22.11.2020 näillä näkymin paikan päällä Naantalissa.
Ilmoittautuminen päättyy 6.11. Liittokokous on maksuton, mutta kokoukseen ei tänä vuonna pääse,
ellei ole maksanut Nuva ry:n jäsenmaksua. Jäsenmaksu on jokaisen nuorisovaltuutetun itse

maksettava (20 euroa).
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto kustantaa kaikkien kokoukseen osallistuvien matkan, ruoat ja
majoituksen hotellissa. Kartoitetaan kaikki osallistujat.
Päätös: Päätettiin, että nuorisovaltuusto kustantaa kaikkien kokoukseen osallistuvien matkan, ruoat
ja majoituksen hotellissa. Alustavasti lähdössä Sofia Leinonen, Juho Loikkanen, Jenny Mäkikomsi ja
Alisa Torkko.

§ 107 Aloite pyörätelineistä.
Yhteyshenkilö Minna Koivuluoma on ehdottanut, että nuorisovaltuusto tekisi aloitteen
maastopyörien ja fat bike-pyörien pyörätelineiden lisäämisestä kaupungin keskustan alueelle.
Pohjaesitys: Keskustellaan siitä, haluaako nuorisovaltuusto tehdä aloitetta.
Päätös: Kartoitetaan tarvetta ja palataan asiaan.

§ 108 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2021.
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä on 15.10.2020 julkaissut talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021.
Pohjaesitys: Valitaan kiinnostuneet nuvalaiset lukemaan talousarvioehdotus läpi, ja kommentoimaan
sitä nuorten näkökulmasta.
Päätös: Päätettiin, että Hanna Pajala, Alisa Torkko, Sofia Leinonen ja Pilvi Mantere lukevat läpi ja
kommentoivat. Sanna Valkeamäki toi esille huolen huumeista ja nuorisotyön eli osaltaan
ennaltaehkäisevän työn leikkaamisesta. Nuorisovaltuusto on myös huolissaan.

§ 109 Nuorisovaltuuston budjetti.
Nuorisovaltuuston budjetti on vuonna 2020 8000€. Talousarvioehdotuksen perusteella
nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki on alustavasti sanonut, että nuorisovaltuuston budjetista
vuonna 2021 leikataan 1000-2000€.
Pohjaesitys: Keskustellaan asiasta.
Päätös: Budjetin alentaminen vaikuttaa nuorisovaltuuston toimintaan huomattavasti, koska budjetin
alentaminen on suuri summa nuorisovaltuuston kokonaisbudjetista. Pyritään siihen, että
nuorisovaltuuston 2020 budjetti pysyisi 8000€.

§ 110 Muut esille tulevat asiat.
Unelmakökkä - mitä Etelä-Pohjanmaasta kasvaa isona?
Ei osallistuta.
Nuorisotyön teemaviikot
45 viikolla on ehkäisevän päihdetyön viikko ja aiheena on kannabis. Jaetaan nuorisotyön julkaisuja
sosiaalisessa mediassa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 111 Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Ylimääräinen kokous sääntöuudistuksesta torstaina 19.11. klo 17.00 etänä ja uudistuksen

läpikäynti maanantaina 16.11. klo 17.00. Maanantaina 30.11. klo 17.00 viimeinen virallinen kokous ja
mahdollisesti virkistäytymistä tai käydään syömässä.

§ 112 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Päätettiin kokous ajassa klo 18.05.

