
Seinäjoen nuorisovaltuuston kokous 2/21

Kokousaika: Maanantai 8.2.2021 klo. 17:00

Kokouspaikka: Kaupungintalo, Alvarin pohja 1, 2, ja 3 (Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki)

Päätöksentekijät:
Louna Yli-Hemminki Puheenjohtaja
Hanna Pajala Sihteeri
Sofia Leinonen Jäsen
Mikko Ahtola Jäsen
Veera Bohjanen Jäsen
Sofia Douka Jäsen
Kai Gerey Jäsen
Iida Haavisto Jäsen
Inka Hilmola Jäsen
Veera Katila Jäsen
Jemina Kimpimäki Jäsen
Jenna Korhonen Jäsen
Hanna Lainejoki Jäsen
Aliisa Lauren Jäsen
Jenna Lehtimäki Jäsen poistui klo 17.42
Jenni Mannila Jäsen
Pilvi Mantere Jäsen
Laura Metsälä Jäsen
Jenny Mäkikomsi Jäsen
Miia Nortunen Jäsen
Milja Piirainen Jäsen
Alisa Torkko Jäsen
Karoliina Tuikka Jäsen
Sofia Yli-Rahnasto Jäsen

Poissa: -

Muut kutsutut:
Kati Särmö Nuvakummi   poissa
Paula Risikko Nuvakummi   poissa
Jesse Luhtala Nuvakummi
Tuomas Ojajärvi Nuvakummi   poissa
Hannu Haapasalmi Nuvakummi   poissa
Joanna Silver Nuvakummi
Tarja Tenkula Nuvakummi   poissa
Gavin Kshetri Nuvakummi   poissa
Antti Knuuttila Nuvakummi   poissa
Kati Nummensalo Nuvakummi   poissa
Mervi Mäenpää Nuvakummi
Jouni Korpela Nuvakummi   poissa
Sanna Valkeemäki Ohjaaja



Kirsi Mattila Yhteyshenkilö

§ 30 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki avaa
kokouksen.
Päätös: Avattiin kokous ajassa 17.12.

§ 31 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.

§ 32 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet.
Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sofia Douka ja Mikko
Ahtola. Puheenjohtajana toimii Louna Yli-Hemminki ja sihteerinä Hanna Pajala. Annetaan
puhe- ja läsnäolo-oikeus nuvakummeille, yhteyshenkilöille, ohjaajalle sekä muille mahdollisille
paikalla oleville.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sofia Douka ja Mikko Ahtola.
Puheenjohtajana toimii Louna Yli-Hemminki ja sihteerinä Hanna Pajala. Myönnettiin puhe- ja
läsnäolo-oikeus kaikille paikalla oleville.

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

§ 34 Lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa
on käyty läpi.

§ 34.1 Kaupunginvaltuuston terveiset.



Edustaja Louna Yli-Hemminki kertoo Kaupunginvaltuuston terveiset.

Kokous: Terveisiä kaupunginvaltuustosta ei ole, sillä kumpikaan
nuorisovaltuuston edustajista ei päässyt paikalle.

§ 34.2 Elinvoimalautakunnan terveiset.

Edustaja Mikko Ahtola kertoo Elinvoimalautakunnan terveiset.

Kokous: Elinvoimalautakunta kokousti vuoden ensimmäistä kertaa vasta
seuraavana päivänä 9.2.

§ 34.3 Hyvinvointilautakunnan terveiset.

Edustaja Sofia Douka kertoo Hyvinvointilautakunnan terveiset.

Kokous: Hyvinvointilautakunnassa on puhuttu projekteista sekä kulttuuritoimen
rahoitusasioista.

Päätös: Merkittiin kaikki tiedoksi.

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

§ 35.1 Sometiimin ajankohtaiset asiat.

Sometiimi kertoo ajankohtaisista asioista.

Kokous: Sometiimi kokousti viime viikon torstaina ja suunnitteli tulevan vuoden
toimintaa. Sometiimi asetti tavoitteet nuorisovaltuuston sometileille seuraaja- sekä
tykkäysmääristä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 35.2 Nuva ry:n jäsenmaksu 2021.

Nuva ry:n jäsenmaksut ovat nyt maksettavissa. Maksu ei ole pakollinen.
Jäsenmaksun maksamalla saa alennuksia Nuva ry:n tapahtumiin ja muita etuuksia.
Jäsenmaksun suuruus on tänä vuonna 20 euroa ja jokaisen täytyy maksaa se itse.

Päätös: Huomiona vielä se, että Nuva ry:n liittokokouksissa ei ole äänioikeutta
ellei ole liiton jäsen. Merkittiin tiedoksi.

§ 36 Kuntavaalit.



Kuntavaalit ovat tulossa. Nuorisovaltuuston tehtävänä on tukea nuoria ehdokkaita, ja kannustaa
nuoria äänestämään. Nuva ry tukee nuorisovaltuustoja antamalla kampanjamateriaalia.
Pohjaesitys: Pohditaan tapoja täyttää tavoitteet.
Kokous: Kuntavaalityöryhmä näkee mahdollisimman pian tämän kokouksen jälkeen. Koulun
paneeleista ei vielä tietoa, Nuva ry julkaisee maanantaina 15.2 kuntavaaliteesit. Jenna Lehtimäki
tietää kertoa, että Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulu on järjestämässä jonkinlaista
kuntavaalitapahtumaa. Merkitään tiedoksi ja pohditaan kuntavaalityöryhmän kanssa. Sometiimi
voisi kokoustaa vaikka yhdessä kuntavaalityöryhmän kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, kuntavaalityöryhmä pohtii kokouksessaan mitä nuorisovaltuusto
voisi tehdä.

§ 37 Kuntavaalitapahtuma.

Pohjanmaan piirin partiolaiset ovat järjestämässä kuntavaalitapahtumaa etänä. He ovat pyytäneet
meitä pitämään puheenvuoron nuorisovaltuuston toiminnasta. Puheenvuoron tulisi kestää noin 15
minuuttia. 6.3 klo 14, alkupäässä paneelia, ennen klo 15.
Pohjaesitys: Päätetään, ketkä pitävät puheenvuoron ja valmistelevat sen.
Kokous: Kiinnostuksestaan ilmoittavat Kai Gerey, Jenny Mäkikomsi sekä Alisa Torkko.
Tehdään tälle tapahtumalle oma WhatsApp-ryhmä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 38 Aloite nuorisovaltuuston edustajien saamisesta kaikkiin lautakuntiin.

Nuorisovaltuuston yhtenä tehtävänä on tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa ja
julkisessa sanassa. Tällä hetkellä Seinäjoen nuorisovaltuustolle ei ole edustuspaikkaa kaikkiin
lautakuntiin. Nuva ry:n Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin yksi myöntämisehto on,
että nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa (poislukien vaali- ja
tarkastuslautakunta).
Pohjaesitys: Pohditaan menettelytapoja lautakuntapaikkojen saamiseksi. Ennen aloitteen tekoa
voi edustuspaikkaa myös vain kysyä.
Kokous: Muistetaan, että nuorisovaltuustolla ei ole suoraa aloite-oikeutta, mutta nuvakummit
voivat allekirjoittaa ja jättää haluamamme aloitteen kaupunginvaltuustolle. Aloitetaan kuitenkin
selvittämällä tapoja saada nuorisovaltuustolle paikka lautakuntiin ennen aloitteen tekemistä.
Ollaan aktiivisia ja kysellään mahdollisuuksista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 39 Partiolaisten tapaaminen 29.3.

Nuorisovaltuusto on kutsuttu kertomaan Lakeuden eräpartion ryhmälle nuorisovaltuuston
toiminnasta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ma 29.3.2021 klo 19.00-20.30.



Pohjaesitys: Kartoitetaan, ketkä mahdollisesti pääsisivät paikalle. Keskustellaan siitä, mitä
asioita haluamme ottaa esille ja ketkä valmistelevat esityksen partiolaisille.
Päätös: Kiinnostuksestaan ilmoittivat Kai Gerey, Louna Yli-Hemminki, Alisa Torkko sekä Sofia
Leinonen.

§ 40 Nuorisovaltuuston nettisivut.

Nuorisovaltuusto on saanut Rok o Rok:ilta neljä erilaista konseptia nettisivujen ulkoasuista.
Keskustelimme WhatsAppissa eri ulkoasuista, ja lähetimme ajatuksiamme niihin liittyen Rok o
Rokille.
Pohjaesitys: Käydään nettisivujen tämänhetkinen tilanne läpi.
Päätös: Tiedotetaan Rok o Rokia kahdesta nuorisovaltuuston erityisistä suosikeista. Tulevina
viikkoina kootaan sisältöä (muun muassa esittelytekstejä) nettisivuja varten. Merkittiin tiedoksi.

§ 41 Blogikirjoitukset nuorisovaltuuston nettisivuille.

Jokaisen nuorisovaltuutetun on tarkoitus kirjoittaa vuoden aikana muutama blogiteksti erilaisista
aiheista nuorisovaltuuston nettisivujen blogiin.
Pohjaesitys: Käydään läpi, miten tekstit kirjoitetaan ja mitä eri aiheita voisi olla.
Kokous: Puheenjohtaja Louna kirjoittaa 1. blogitekstin. Pyrimme kirjoittamaan nettisivuille joka
viikko yhden blogitekstin. Nuvakummi Jesse Luhtala ehdottaa, että voisimme laittaa tekstien
lyhennelmiä (noin 2000-2200 välilyönnillistä merkkiä) myös lehtiin. Muistetaan neutraali
asiatyyli, hallitus tarkistaa jokaisen tekstin ennen julkaisua kielioppi- ja asiavirheiden varalta.
Pisin sallittu pituus blogitekstille on 300 sanaa. Aihe-ehdotusten puutteessa tehdään niin, että
jokainen keksii vähintään yhden aiheen, ja laittaa sen Lounalle tämän viikon keskiviikkoon eli
10.2.2021 mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 42 Sedun Suupohjan tilat.
Nuorisovaltuusto keskusteli viime vuonna Sedun uusista tiloista Suupohjalla. Kartoitetaan
tilannetta nyt.
Pohjaesitys: Keskustellaan asiasta ja mahdollisista jatkotoimista.
Päätös: Jäsen Karoliina Tuikka ei ole saanut vastausta Sedu Törnäväntien Opiskelijafoorumissa
koskien opiskelijoille tehtävää kyselyä kouluoloista. Nuvakummi Mervi Mäenpää muistuttaa,
että Sedu Suupohjan tilat ovat vain väistötilat. Jäsenet Douka ja Mäkikomsi kertovat että heille
on kerrottu kaikuongelman lisäksi myös sisäilmaongelmista sekä niistä johtuvista poissaoloista
(aiheutunut päänsärkyä). Sedun hallituksessa istuva Mäenpää ei ole aikaisemmin kuullutkaan
sisäilmaongelmista.  Nuvakummi Joanna Silver ehdottaa, että toimia vaativan kannanoton sijasta



nuorisovaltuusto voisi vain osoittaa tukensa ja huolensa sedulaisia opiskelijoita kohtaan.
Karoliinalle voisi antaa listauksen ongelmakohdista, jotta Karoliina tietää kertoa niistä samalla
kun kysyy opettajalta kyselystä. Nuorisovaltuusto ei kuitenkaan itse teetä mitään kyselyä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 43 Muut esille tulevat asiat.

Kokous:

Jäädisco: Alisa Torkko lukee viestin Nuorisopalveluiden järjestämästä jäädiscotapahtumasta.
Kerätään halukkaat auttamaan tapahtuman järjestelyissä sekä juontamisessa. Kiinnostuksestaan
ilmoittivat Alisa Torkko, Jenny Mäkikomsi, Kai Gerey, Sofia Yli-Rahnasto sekä Sofia Leinonen.
Päivitys: Jäädisco peruttiin koronarajoitusten takia, eikä tapahtumaa järjestetäkään.

Piirin tarinakilpailu: Viime vuoden lopulla nuorisovaltuustosta pyydettiin halukkaita lukemaan
Piirin tarinakilpailun tarinoita. Luettavien tarinoiden pitäisi saapua ensi viikolla.

Pakkatyöryhmä: Pakkatyöryhmä alkaa tekemään kyselyä kuntalaisille asenteista alkoholiin ja
muihin päihteisiin. Kesän festaritilanne on vielä avoin. Visuaalista ilmettä ei lähdetäkään vielä
uudistamaan, sillä kesän festareista ei tietoa vielä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 44 Seuraavan kokouksen ajankohta.

Kokous: Kaupunginhallituksen kokous on klo 15.30. Päädyttiin äänestämään kellonajasta (klo
17 vai klo 18) mutta enemmistön ansiosta päädyttiin klo 17.00.

Päätös: Seuraava kokous on 12.4 klo 17.00.

§ 45 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki päätti kokouksen ajassa 18.27.


