
Seinäjoen nuorisovaltuusto 1/21

Kokousaika: Maanantai 15.1.2021 klo. 17:00

Kokouspaikka: Etäkokous, Zoom

Päätöksentekijät:

Sofia Leinonen

Alisa Torkko

Hanna Pajala

Inka Hilmola

Jenny Mäkikomsi

Louna Yli-Hemminki

Pilvi Mantere

Sofia Douka

Veera Bohjanen

Mikko Ahtola

Laura Metsälä

Karoliina Tuikka

Kai Gerey

Hanna Lainejoki

Jenni Mannila

Miia Nortunen

Sofia Yli-Rahnasto

Iida Haavisto

Jenna Korhonen

Milja Piirainen

Veera Katila

Aliisa Lauren

Jemina Kimpimäki

Poissa: Anton Orpana ja Jenna Lehtimäki

Muut kutsutut:

Kati Nummensalo Nuvakummi - poistui klo

17.51
Kati Särmö Nuvakummi
Jesse Luhtala Nuvakummi - paikalle klo 17.25

Mervi Mäenpää Nuvakummi
Sanna Valkeemäki Yhteyshenkilö - poistui klo 18.41
Juho Loikkanen vanha nuvalainen



§ 1 Kokouksen avaaminen.

Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sofia Leinonen avaa kokouksen.

Päätös: Avattiin kokous ajassa klo 17.08.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastetaan kokouksen läsnäolijat nimenhuudolla ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

vähintään kolmasosan jäsenistä ollessa paikalla ja esityslistan ollessa lähetettynä neljä vuorokautta
ennen kokousta.

Pohjaesitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen.

Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet.

Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Laura Metsälä ja Jenny Mäkikomsi.

Puheenjohtajana toimii Sofia Leinonen ja sihteerinä Pilvi Mantere, kunnes uusi puheenjohtaja ja
sihteeri on valittu. Annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuusto kummeille, yhteyshenkilöille
ja muille mahdollisille paikalla oleville.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pilvi Mantere ja Karoliina Tuikka. Valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi Sofia Leinonen ja kokouksen sihteeriksi Hanna Pajala. Annettiin puhe- ja
läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kummeille: Kati Nummensalo, Kati Särmö, Jesse Luhtala ja Mervi
Mäenpää, yhteyshenkilöille: Sanna Valkeamäki ja vuoden 2020 nuorisovaltuutettu Juho Loikkaselle
(huolehti äänestyksestä).

§ 4 Esityslistan hyväksyminen.

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 5 Seinäjoen Nuorisovaltuusto 2020 toimintakertomus.

Pohjaesitys: Käydään läpi vuoden 2020 toimintakertomus, ja hyväksytään se.

Päätös: Pilvi Mantere luki toimintakertomuksen ääneen ja se hyväksyttiin.

§ 6 Seinäjoen nuorisovaltuuston 2021 toimintasuunnitelma.

Pohjaesitys: Käydään läpi vuoden 2021 toimintasuunnitelma, ja hyväksytään se.

Päätös: Hanna Pajala luki toimintasuunnitelman ääneen ja se hyväksyttiin.
Nuvakummi Mervi Mäenpää ehdotti, että laitettaisiin kokouksien jälkeen
printtilehtiin tiedotteita. Lehtiä, johon voitaisiin laittaa Pohjankyrö- lehti,
Ilkka-Pohjalainen ja Kunnallissanomat.



KOKOUSTAUOLLE AJASSA klo 17.33

KOKOUS JATKUU AJASSA klo 17.36

§ 7 Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2021.
Puheenjohtajan tehtävät

• Johtaa nuorisovaltuuston kokouksia

• Puheenjohtaja laatii esityslistan yhdessä hallituksen kanssa

• Valvoo nuorisovaltuuston toiminnan laillisuutta ja tasa-arvoisuutta

• Pitää huolen, että kaikilla Seinäjoen nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin.

• Organisoi nuorisovaltuuston toimintaa

• Edustaa nuorisovaltuustoa eri tilaisuuksissa, ellei valtuusto toisin päätä tai ole estynyt

• Pitää huolen, että nuorisovaltuuston toiminta on valtuuston sääntöjen mukaista • Voi
tehdä taloudellisia päätöksiä viiteensataan (500) euroon asti tilikaudessa • On
ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

Pohjaesitys: Halukkaat puheenjohtajaehdokkaat asettuvat ehdolle, ja saavat pitää kolmen minuutin

linjapuheen. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaalit sähköisen
äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Alisa Torkko sekä Louna Yli-Hemminki ilmoittautuivat ehdolle. Äänestettiin.

Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti: Louna Yli-Hemminki 12 - Alisa Torkko 11 eli valittiin
puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Louna Yli-Hemminki.

§ 8 Valitaan 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2021.
1. varapuheenjohtajan tehtävät

• Toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen

• Laatii esityslistan yhdessä muun hallituksen kanssa

• Vastaa edunvalvonnasta

• Kirjoittaa nuorisovaltuuston kannanotot ja aloitteet

• Seuraa kaupungin päätöksentekoa, ja tiedottaa valtuustoa nuorille olennaisista asioista

• On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

Pohjaesitys: Halukkaat 1. varapuheenjohtajaehdokkaat asettuvat ehdolle, ja saavat pitää kahden

minuutin linjapuheen. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaalit sähköisen
äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Kai Gerey, Jenny Mäkikomsi ilmoittautuivat ehdolle. Äänestettiin.

Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti: Jenny Mäkikomsi 22 - Kai Gerey 1 eli valittiin 1.
Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Jenny Mäkikomsi.

§ 9 Valitaan 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2021.

2. Varapuheenjohtajan tehtävät

• Toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan sekä ensimmäisen varapuheenjohtajan ollessa

estyneitä tai esteellisiä



• Laatii esityslistan yhdessä muun hallituksen kanssa

• Vastaa tapahtumien järjestämisestä ja suunnittelusta

• Organisoi tapahtumien työnjakoa ja huolehtii, että kaikki tekevät annetut tehtävät

• On vastuussa tapahtumien viestinnästä

• Toimii taloudenhoitajana

• Vastaa lautakuntatyöskentelyn toimivuudesta

• On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle
Pohjaesitys: Halukkaat 2. varapuheenjohtajaehdokkaat asettuvat ehdolle, ja saavat pitää kahden
minuutin linjapuheen. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaalit sähköisen
äänestysjärjestelmän kautta.
Kokous: Alisa Torkko ja Sofia Douka asettuivat ehdolle. Sofia Douka pitää linjapuheen.
Äänestettiin.

Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti: Alisa Torkko 16 - Sofia Douka 7 eli valittiin 2.
Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021  Alisa Torkko.

§10 Valitaan sihteeri vuodelle 2021.

Sihteerin tehtävät

• Toimii kokouksen sihteerinä

• Laatii esityslistan yhdessä muun hallituksen kanssa

• Lähettää kokouskutsun ja esityslistan nuorisovaltuustolle sekä muille asianomaisille

• Laatii pöytäkirjan

• Lähettää pöytäkirjan nuorisovaltuustolle sekä muille asianomaisille

• Lähettää kokousmatkojen tiedot nuorisosihteerille

• Vastaa nuorisovaltuuston asiakirjojen arkistoinnista

• Vastaa valtuuston ulkoisesta viestinnästä

• Kommentoi, julkaisee ja tarvittaessa muokkaa sosiaalisen median sisällön sometiimin kanssa

• On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

Pohjaesitys: Halukkaat sihteeriehdokkaat asettuvat ehdolle, ja saavat pitää kahden minuutin

linjapuheen. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaalit sähköisen

äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Ehdokkaaksi asettui pelkästään Hanna Pajala joten Hanna Pajala valittiin

nuorisovaltuuston sihteeriksi.

Päätös: Valittiin sihteeriksi Hanna Pajala.

§ 11 Valitaan varasihteeri vuodelle 2021.

Varasihteerin tehtävät

• Toimii kokouksen sihteerinä sihteerin ollessa estynyt tai esteellinen

• Avustaa sihteeriä tämän tehtävissä yhdessä sovitussa laajuudessa

• Vastaa muista sihteerille kuuluvista tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen

• On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

Pohjaesitys: Halukkaat varasihteeriehdokkaat asettuvat ehdolle, ja saavat pitää kahden minuutin



linjapuheen. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan vaalit sähköisen
äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Kai Gerey, Sofia Leinonen, Sofia Douka asettuivat ehdolle. Äänestetään.

Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti: Sofia Leinonen 18 - Sofia Douka 3 - Kai Gerey 2 eli valittiin
varasihteeriksi vuodelle 2021 Sofia Leinonen.

§ 12 Valitaan varsinainen-, ja varaedustaja hyvinvointilautakuntaan.

Lautakuntaedustajien tehtävät

• Edustavat nuorisovaltuustoa kaupungin lautakunnissa

• Käyvät esityslistan läpi yhdessä nuorisovaltuuston kanssa

• Pohtivat yhdessä muun valtuuston kanssa nuorisovaltuuston kannan käsiteltäviin asioihin
• Tuovat lautakunnissa nuorisovaltuuston yhteisen kannan esiin
• Toimittavat nuorisovaltuustolle kokousmuistion, ja pitävät ajan tasalla lautakunnan kuulumisista
• Ovat ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

Pohjaesitys: Halukkaat lautakuntaedustajat asettuvat ehdolle. Jos ehdokkaita on enemmän kuin

kaksi, suoritetaan vaalit sähköisen äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Jenny Mäkikomsi, Kai Gerey sekä Sofia Douka asettuivat ehdolle. Äänestettiin siten, että

eniten ääniä saanut valittiin varsinaiseksi edustajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut valittiin
varaedustajaksi.

Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti: Sofia Douka 13 - Jenny Mäkikomsi 7 - Kai Gerey 3. Valittiin
hyvinvointilautakunnan varsinaiseksi edustajaksi vuodelle 2021 Sofia Douka ja varaedustajaksi Jenny
Mäkikomsi.

§ 13 Valitaan varsinainen, ja varaedustaja elinvoimalautakuntaan.

Pohjaesitys: Halukkaat lautakuntaedustajat asettuvat ehdolle. Edustajan tulee olla täysi-ikäinen. Jos

ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, suoritetaan vaalit sähköisen äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Ehdolle asettuivat Alisa Torkko, Pilvi Mantere, Sofia Leinonen sekä Mikko Ahtola.

Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti:Mikko Ahtola 9 - Pilvi Mantere 8 -  Alisa Torkko 3 - Sofia

Leinonen 3. Valittiin siis varsinaiseksi edustajaksi elinvoimalautakuntaan vuodelle 2021 Mikko Ahtola
ja varaedustajaksi Pilvi Mantere.

§ 14 Valitaan somevastaavat.

Seinäjoen nuorisovaltuustolla on Instagram, Twitter ja Facebook, joita päivitetään aktiivisesti.

Somevastaavat:

• Vastaavat ulkoisen tiedottamisen sisällöstä

• Huolehtivat, että nuorisovaltuuston sivuja päivitetään säännöllisesti

• Huolehtivat, että sieltä löytyvät ajankohtaiset asia

• Huolehtivat, että sisältö on yhdenmukaista ja houkuttelevaa

• Ovat vastuussa valtuuston graafisen sisällön tuottamisesta



• Ovat ensisijaisesti vastuussa toimistaan sihteereille

Pohjaesitys: Valitaan korkeintaan neljä somevastaavaa. Jos ehdokkaita on enemmän kuin neljä,

suoritetaan vaalit sähköisen äänestysjärjestelmän kautta.

Kokous: Sofia Douka, Karoliina Tuikka , Kai Gerey, Hanna Lainejoki, Inka Hilmola sekä  Iida Haavisto
asettuivat ehdolle.
Päätös: Äänet jakautuivat seuraavasti: Iida Haavisto 7 - Inka Hilmola 6 - Sofia Douka 4 - Hanna
Lainejoki 3 - Kai Gerey 2  - Karoliina Tuikka 1 eli valittiiin sometiimiin Iida Haavisto, Inka Hilmola, Sofia
Douka sekä Hanna Lainejoki.

§ 15 Valitaan tapahtumatyöryhmä.

Tapahtumatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia ja niiden markkinointia.

Pohjaesitys: Valitaan tapahtumatyöryhmään kaikki halukkaat.

Päätös: Valittiin tapahtumatyöryhmään Kai Gerey, Sofia Yli-Rahnasto, Jenni Mannila, Karoliina Tuikka,
Laura Metsälä, Aliisa Lauren, Hanna Lainejoki sekä Veera Bohjanen.

§ 16 Valitaan työryhmät, jotka kommentoivat lautakuntien esityslistoja.

§ 16.1 Lupa-asiainlautakunnan esityslistojen kommentoijat

Valitaan kolme kommentoijaa.

§ 16.2 Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistojen kommentoijat

Valitaan kolme kommentoijaa.
§ 16.3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistojen kommentoijat

Valitaan kolme kommentoijaa.

Päätös:
§ 16.1 Lupa-asiainlautakunnan esityslistojen kommentoijat

Ehdolle asettuivat sekä tehtävään valitiin Miia Nortunen, Alisa Torkko ja Iida
Haavisto.

§ 16.2 Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistojen kommentoijat

Ehdolle asettuivat sekä tehtävään valittiin Kai Gerey, Hanna Pajala ja Louna
Yli-Hemminki.

§ 16.3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistojen kommentoijat
Ehdolle asettuivat Pilvi Mantere, Sofia Leinonen, Kai Gerey, Karoliina Tuikka ja
Veera Bohjanen. Päätettiin valita kaikki viisi.

§ 17 Valitaan kuntavaalityöryhmä.

Kuntavaalityöryhmän tehtävä on miettiä, ja toteuttaa tapoja joilla kuntavaaleja voi tuoda nuorten

tietoisuuteen. Tavoitteena on saada nuorten äänestysprosentti nousuun.

Pohjaesitys: Valitaan kuntavaalityöryhmään kaikki halukkaat.



Päätös: Ehdolle asettuivat ja tehtävään valittiin Sofia Leinonen, Kai Gerey, Louna Yli-Hemminki, Veera
Bohjanen sekä Pilvi Mantere.

§ 18 Nuvan budjetti 2020.

Nuorisovaltuuston budjetti vuodelle 2021 alustavasti 7200€. Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

voi päätöksellään pienentää sitä, jos nuorisotoimen budjettia pienennetään.

Pohjaesitys: Hyväksytään hallituksen alustava budjetti:

Nettisivut 1250€

Koulutukset 700€

Mahdolliset matkakulut 500€

Elintarvike ja ruokailut 500€

Edustustuotteet 400€

Nuorten oma sponsorointi 800€

Nuorten tapahtuma 1500€

Muut menot 1550€

Yhteensä: 7200€

Päätös: Hyväksyttiin sellaisenaan ja merkittiin tiedoksi.

§ 19 Ohjaamon edustajat.

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea

monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä. Seinäjoen
Ohjaamossa toimii yksi isompi tiimi joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ohjaamossa toimii
myös nuorten asiakasraati eli Hautomo, joka arvioi, kehittää ja ideoi Ohjaamon toimintaa. Tämä
ryhmä kokoontuu n. joka toinen kuukausi.

Pohjaesitys: Valitaan edustajat Ohjaamon tiimeihin.

Päätös: Ehdolle asettuivat sekä tehtävään valittiin (sekä Ohjaamoon että Hautomoon)  Iida Haavisto,
Veera Bohjanen, Alisa Torkko.

§ 20 Kaupunginvaltuuston edustaja.
Nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kaupunginvaltuustossa. Yleensä edustaja on puheenjohtaja, ja
varaedustaja on varapuheenjohtaja.

Pohjaesitys: Valitaan edustajaksi puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja

varaedustajaksi.

Päätös: Valitaan edustajaksi puheenjohtaja eli Louna Yli-Hemminki ja varaedustajaksi

1. varapuheenjohtaja Jenny Mäkikomsi.



§ 21 Nuvakummien tapaaminen 18.1. klo 18:00.

Pohjaesitys: Keskustellaan nuvakummien tapaamisesta 18.1. klo 18:00.

Päätös: Ollaan etänä (Zoom) ja jakaudutaan siellä aina osa porukkaa “breakout-room”-tiloihin, siten
että yhden nuvakummin kanssa samaan huoneeseen seitsemäksi minuutiksi menee noin 5
nuorisovaltuutettua.

§ 22 Nuorisovaltuustojen työpaja 27.1. klo 16:00.

“Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää jäsenkuntiensa nuorisovaltuutetuille ke 27.1.2020 klo 16 alkaen

työpajan, jossa on tarkoitus työstää näkemyksiä Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudesta strategiatyömme
tueksi. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Saaga Somerkosken alustus aiheesta "Lukiolaisten ja 9.-
luokkalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan Etelä-Pohjanmaalla", josta hän on laatinut pro
gradu tutkielman.

Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia ja se järjestetään etäyhteydellä. Varsinainen kutsu ja tarkempi

ohjelma toimitetaan tammikuussa 2021.”

Pohjaesitys: Kartoitetaan ketkä pääsevät paikalle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Alustavasti paikalle ilmoittivat pääsevänsä: Kai Gerey, Sofia Leinonen,
Louna Yli-Hemminki, Hanna Pajala, Mikko Ahtola, Miia Nortunen, Jenni Mannila, Hanna Lainejoki
sekä Iida Haavisto.

§ 23 Vaikuttajanuorten vierailu Semiolla 28.1 klo 17.30, Alvar Aallon Katu 3.

Vaikuttajanuorten seuraava tapaaminen on Semiolla, jossa Arto Kohtala kertoo vaikuttamisesta

luovan työn kautta.

Pohjaesitys: Kartoitetaan ketkä pääsevät paikalle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 24 Pakkatyöryhmän edustajat.

“Festaripakka edistää vastuullista juhlimista ja päihteetöntä kaupunkiympäristöä. Toiminnalla

pyrimme ehkäisemään nuorten päihteiden käyttöä ja lisäämään turvallisuutta erityisesti
kesätapahtumien aikaan.

Kaupungin toimijoiden kanssa Festaripakkaa toteuttavat yhteistyössä tapahtumajärjestäjät,

viranomaiset, paikalliset yritykset, järjestöt ja asukkaat.

Festaripakka korostaa vastuullista juhlimista, anniskelua ja vanhemmuutta.”

Pohjaesitys: Valitaan edustajat pakkatyöryhmään.

Päätös: Ehdolle asettuivat ja työryhmään valittiin Kai Gerey, Iida Haavisto sekä Sofia Leinonen.

§ 25 Jäsenen erottaminen.
Ote nuorisovaltuuston toimintasäännöistä:



“8 § Jäsenten erottaminen

Jäsen voidaan erottaa, jos ilmenee, että jäsen on ahdistellut tai käyttäytynyt huonosti toista jäsentä

kohtaan. Ennen erottamista on käytävä keskustelua asianomaisten kanssa. Jäsen voidaan erottaa,
jos asianomainen jättää osallistumatta kokouksiin kolme kertaa peräkkäin ilman ilmoitusta tai hyvää
syytä. Ennen erottamista on käytävä keskustelua jäsenen kanssa.”

Nuorisovaltuutettu Anton Orpana ei ole käynyt kolmessa viimeisimmässä kokouksessa, eikä ole

ilmoittanut poissaolostaan. Täten hänet sääntöjen mukaan erotetaan.

Pohjaesitys: Erotetaan nuorisovaltuutettu Anton Orpana.

Päätös: Erotettiin jäsen Anton Orpana nuorisovaltuustosta.

§ 26 Kokousaikatauluehdotus 2021.

Hallitus ehdottaa seuraavia kokousaikoja vuodelle 2021:

8.2. klo 17:00 Nuorisovaltuuston kokous

12.4. klo 17:00 Nuorisovaltuuston kokous

23.8. klo 17:00 Nuorisovaltuuston kokous

11.10. klo 17:00 Nuorisovaltuuston kokous

29.11. klo 17:00 Nuorisovaltuuston kokous

Pohjaesitys: Hyväksytään yllä olevat ajankohdat alustaviksi kokousajoiksi. Tarvittaessa

nuorisovaltuusto voi muuttaa ajankohtia päätöksellään.

Päätös: Todetaan, että klo 18 voisi olla kaupungin hallituksessa istuvien nuvakummien kannalta
parempi, sillä kaupungin hallitus kokoontuu lähes joka maanantai. Aikataululuonnon saa kuitenkin
hyväksynnän suurimmalta osalta nuorisovaltuutettuja.

§ 27 Muut esille tulevat asiat.

Kokous:

Nettisivut: Saamme pian kolme näytettä nettisivuista, joista voimme valita, minkälaista tyyliä
haluamme nettisivujen edustavan. Nettisivujen pitäisi olla valmis viimeistään helmikuun lopussa.
Loput kuvat pitäisi ottaa nettisivuille. Tehdään tiedote sanomalehtiin meidän uudesta
kokoonpanosta!

Sanna Valkeemäki ohjaajaksi: Sanna Valkeemäki on valittu tammikuussa 2021 Seinäjoen
nuorisovaltuuston ohjaajaksi.

Kuvat nettisivuille: Puhuttiin nettisivuille tulevista kuvista, joita vieläkin uupuu hieman (muutamasta
henkilöstä sekä “kenkäkuvia”). Merkittiin tiedoksi.

Printtitiedotteet:  Nuvakummit ehdottivat että nuorisovaltuusto voisi ryhtyä tekemään tiedotteita
paikallisiin sanomalehtiin.



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 28 Seuraavan kokouksen ajankohta.

Kokous: Pyrimme seuraamaan yllä esitettyä kokousaikatauluehdotusta ja pitämään sen mukaisesti
seuraavan kokouksemme 8.2 klo 17.00.

Päätös: Seuraava kokous on 8.2 klo 17.00.

§ 29 Kokouksen päättäminen.

Päätös: Uusi puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki päätti kokouksen ajassa 19.14.


