Seinäjoen nuorisovaltuuston kokous 6/20
Kokousaika: Maanantai 30.11.2020 klo 17:00
Kokouspaikka: Pohjan nuorisotalo, Pultrantie 15
Päätöksentekijät:
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Pilvi Mantere Sihteeri
Sofia Douka Jäsen
Inka Hilmola Jäsen
Tatu Nortunen Jäsen
Miia Nortunen Jäsen
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Muut läsnäolijat:
Jesse Luhtala Nuvakummi
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Kirsi Mattila Yhteyshenkilö
§ 123 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sofia Leinonen avaa kokouksen.
Päätös: Avattiin kokous ajassa klo 17.07.
§ 124 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.
§ 125 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 läsnäolooikeus 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 yhteyshenkilö Kirsi Mattilalle ja nuvakummit Jesse Luhtalalle ja Tuomas Ojajärvelle.
§ 126 Esityslistan hyväksyminen.
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
§ 127 Lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa on
käyty läpi.
§ 127.1 Kaupunginvaltuuston terveiset.
Edustaja Sofia Leinonen kertoo kaupunginvaltuuston terveiset.
§ 127.2 Elinvoimalautakunnan terveiset.
Edustaja Pilvi Mantere kertoo elinvoimalautakunnan terveiset.
§ 127.3 Hyvinvointilautakunnan terveiset.
Edustaja Sofia Douka kertoo hyvinvointilautakunnan terveiset.
Päätös: Käytiin terveiset läpi. Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin talousarvioesitystä ja nuvan kannalta
tärkeä asia on skeittipuisto. Elinvoimalautakunnassa ei nuvaa koskevia asioita.
Hyvinvointilautakunnassa viime kokouksessa ei ollut ketään. Nuorisotoimen johtaja Pekka
Hautamäen kanssa puhuttu, että nuorisotoimesta leikataan ja ehkä nuvankin budjetista.
Kirsi Mattila ehdotti, että pidetään pienet taustoitukset lautakuntien edustajille, että pysyy
helpommin perillä asioista. Voitaisiin pyytää lautakunnista myös nuvan edustajille yksi tai kaksi
lautakuntakummia.
§ 128 Ryhmäytymis- ja koulutusviikonlopun läpikäynti.
Pohjaesitys: Keskustellaan ryhmäytymis- ja koulutusviikonlopun kulusta. Reflektoidaan mikä toimi ja
mitä olisi voitu tehdä paremmin.
Kokous: Todettiin, että oli kiire. Ryhmäytystä ja yhteistä hengailua toivottiin illalle enemmän.
Koulutus oli hyvä ja monipuolinen. Vanhatkin nuvalaiset saivat uutta tietoa. Sähköpostien
kirjoittamisharjoitus oli hyvä ja taukojumpat hauskoja. Ruoka oli hyvää ruokaa ja yleisesti kaikilla oli
kivaa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
§ 129 Nettisivujen blogiosio.
Nuorisovaltuuston tuleville nettisivuille tulee blogiosio. Ensi vuoden nuvassa on 25 jäsentä.
Pohjaesitys: Jokainen jäsen voisi kirjoittaa vuodessa noin kaksi tekstiä, jotta nettisivuille tulisi joka
viikko uusi teksti. Blogiteksteistä vastuussa olisi ensisijaisesti sihteeri, joka tarvittaessa muokkaa
tekstejä ja julkaisee ne nettisivuille. Blogitekstien aiheet voivat olla laajasti erilaisia, kuitenkin
edustaen nuorisovaltuustoa.
Päätös: Nuvakummeja voidaan haastaa myös tekemään blogikirjoituksia. Tärkeää on hyvä ohjeistus
eli esimerkiksi sanamäärä. Kokouksissa käydään yhdessä aiheita läpi ja ideoidaan. Voitaisiin myös
ostaa koulutus, jossa kerrotaan, miten tekstejä tehdään. Tehdään jo vuoden alussa aikataulu, missä
järjestyksessä blogikirjoitukset tehdään. Aluksi blogikirjoituksia tehdessä voisi olla uusi ja vanha

nuvalainen, jotta uudet nuvalaiset pääsevät paremmin perille ja uskaltavat loppuvuodesta kirjoittaa
tekstejä myös yksin. Tehdään ohjeet myös Driveen. Aloitetaan tekstien teko hallituksesta ja vanhoista
nuvalaisista.
§ 130 Aloite ehdotus.
Kuntavaalit ovat tärkeät, mutta nuorten äänestysprosentti on alhainen. Tämä voi johtua osittain siitä,
ettei monissa nuorten käyttämissä paikoissa (kuten oppilaitoksissa) ole
äänestämismahdollisuutta.
Pohjaesitys: Selvitetään mahdollisuuksia parantaa nuorten osallisuutta kuntavaaleissa ja tehdään
aloite nuorisovaltuuston ottamisesta mukaan kuntavaalien suunnitteluun.
Päätös: Otetaan yhteyttä hallintojohtaja Jari Jokiseen ja kysytään, onko kiertävä äänestyspaikka
mahdollinen esimerkiksi keskiviikkona Seinäjoen lukio, torstaina Ylistaro jne. Hyviä keinoja lisätä
nuorten äänestysaktiivisuutta on esimerkiksi paneelit, joita voidaan järjestää yhdessä muiden
järjestöjen kanssa nuorille lukioissa ja ammattioppilaitoksissa, some-kampanjat, yhteydenotto
eritysesti yhteiskuntaopin opettajiin ja tehdään tavoite nuorten äänestysprosentin nostamiseksi.
§ 131 Nuvakummien tapaaminen
Nuorisovaltuuston hallitus on suunnitellut nuvakummien tapaamisen järjestämistä. Tapaaminen
voitaisiin järjestää tammikuussa järjestäytymiskokouksemme jälkeen. Tapaamisen idea olisi
tutustuttaa uudet nuvalaiset ja nuvakummit toisiinsa, ja jakaa ajatuksia tulevasta.
Pohjaesitys: Päätetään tapaamispaikka ja –aika, jota ehdotetaan nuvakummeille.
Päätös: Ehdotetaan nuvakummeille tapaamista kaupungintalolla maanantaina 18.1. klo 18.00.
Samalla voitaisiin käydä läpi lautakuntien toimintaa.
§ 132 Nuvalaisten palkitseminen
Pohjaesitys: Äänestetään vuoden viimeisen virallisen kokouksen kunniaksi jäsenten keskuudesta
Vuoden aktiivinen nuvalainen, Vuoden luova nuvalainen, Nuvan vuoden jokapaikanhöylä ja Nuvan
vuoden kaikkien kaveri.
Kokous:
Vuoden aktiivinen nuvalainen: Sofia Leinonen
Vuoden luova nuvalainen: Jenny Mäkikomsi
Vuoden jokapaikanhöylät: Sofia Leinonen ja Alisa Torkko
Nuvan vuoden kaikkien kaveri: Hanna Pajala
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 133 Kiitossanat
Pohjaesitys: Vuoden viimeisen virallisen kokouksen kunniaksi jokainen halukas saa pitää
kiitospuheen kuluneesta vuodesta.
Päätös: Kuultiin kiitossanat.
§ 134 Muut esille tulevat asiat.
§ 134.1 Nuvan edustajat toimikuntiin

Valittiin nuvan edustajat Marttisten ryhmäytyksessä seuraaviin toimielimiin, koska ne alkavat
jo ennen tammikuun järjestäytymiskokousta. GLHF-PELITOIMINTAHANKE:Kai Gerey, Karoliina
Tuikka, LAPE-työryhmä: Iida- Sofia Haavisto, Jenna Lehtimäki ja Piirin tarinakilpailujen raatiin
edustaja (1): Sofia Yli-Rahnasto tai Jenna Lehtimäki.
§ 134.2 Vuoden nuorisovaltuusto -palkinto
Seinäjoen nuorisovaltuusto valittiin vuoden nuorisovaltuustoksi Nuva ry:n liittokokouksessa
§ 134.3. Koko vuoden aikataulu
Ensi vuoden kaikki toiminta voitaisiin koota ylös jo tammikuussa eli merkitä muun muassa
kaupungin nuoria koskevat tapahtumat, kaupungin hallituksen ja valtuuston kokoukset,
lautakuntien kokoukset, Nuva ry:n tapahtumat, koeviikot, ylioppilaskirjoitukset ja alustavat
kokouspäivät.
§ 134.4. Yhteistyö muiden nuorisovaltuustojen ja nuorisojärjestöjen kanssa.
Voitaisiin ottaa yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin ja kehitellä yhteistyötä heidän
kanssaan. Voitaisiin järjestää esimerkiksi nuorisovaltuustojen välinen lenkkikilpailu, tehdä
yhteisiä tapahtumia tai osallistua muiden nuvien tapahtumiin ja kutsua heitä meidän
tapahtumiimme. Nuva ry:n Pohjanmaan piirin järjestämät piiriniirikahvit on tärkeä
tapahtuma verkostoitumisen kannalta. Tänä vuonna jo yhteistyökumppanina ollut
Pohjanmaan lukiolaiset on ensi vuonnakin hyvä yhteistyötaho.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 135 Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Maanantaina 11.1.2021 klo 17.00 ja paikka tulee tietoon myöhemmin.
§ 136 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Päätettiin kokous klo 18.14.

