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Poissa:
Muut kutsutut:

§ 46 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki
avaa kokouksen.
Päätös: Kokous avattiin klo 17.33

§ 47 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: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§ 48 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet.
Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veera Bohjanen ja Jenny
Mäkikomsi. Puheenjohtajana toimii Louna Yli-Hemminki ja sihteerinä Hanna Pajala.
Annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus nuvakummeille, ohjaajalle, yhteyshenkilölle ja muille
mahdollisille paikalla oleville.
Päätös: merkittiin tiedoksi

§ 49 Esityslistan hyväksyminen.
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 50 Lautakuntien, piirihallituksen sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä
kokouksissa on käyty läpi.
§ 50.1 Kaupunginvaltuuston terveiset.
Edustaja Louna Yli-Hemminki kertoo Kaupunginvaltuuston terveiset.
Kokous: Kaupunginvaltuusto on kokoontunut kahdesti meidän viime
kokouksemme jälkeen. Ensimmäisessä kokouksessa jätettiin kiitettävän monta
nuoria koskevaa aloitetta.
§ 50.2 Elinvoimalautakunnan terveiset.
Edustaja Mikko Ahtola kertoo Elinvoimalautakunnan terveiset.

Kokous: Myös elinvoimalautakunta on kokoustanut kahdesti kokouksiemme
välillä. Kokouksissa on keskusteltu muun muassa kehitysohjelman
laatimisesta Nurmo-Ylistaro-Peräseinäjoki - alueille. Lisäksi on suunniteltu
Lakeudenpuiston kehittämisestä sekä tapahtumille annettavista mahdollisista
avustuksista.
§ 50.3 Hyvinvointilautakunnan terveiset.
Edustaja Sofia Douka kertoo Hyvinvointilautakunnan terveiset.
Kokous: Viime kokouksessa nuorisovaltuusto sai runsaasti kehuja.
§ 50.4 Piirihallituksen terveiset
Piirihallituksen puheenjohtaja Sofia Leinonen kertoo piirin terveiset.
Kokous: Pohjanmaan piirihallitus järjestää 11.5 klo 18 vaalipaneelin
Zoomissa. Paikalle on kutsuttu koko Pohjanmaan alueen
kuntavaaliehdokkaita, mennään kaikki kuulolle!
Päätös:

§ 51 Ilmoitusasiat.
Pohjaesitys: Käsitellään ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi.
§ 51.1 Sometiimin ajankohtaiset asiat.
Sometiimi kertoo ajankohtaisista asioista.
Kokous: Hallitus ja sometiimi voisivat tavata yhdessä piakkoin ja puhua
erityisesti kuntavaalien aikaisesta sometoiminnasta.
§ 51.2 Pakkatyöryhmän kokous 4.5. klo 13-15.
§ 51.3 Ideoita euroille -kampanja.
Ideoita euroille -kampanja hakee nuorten ideoita. Jätä oma ideasi
Padlet-alustalle, millainen Seinäjoen pitäisi olla tulevaisuudessa. Ideoita
euroille -kampanjaan voi osallistua verkossa 30.4.2021 saakka. Linkki:
https://fi.padlet.com/ideat/seinajoki

§ 52 Nuorisovaltuustojen välinen juoksukilpailu #nuvatmove ja ryhmäytyminen
laavulla.
Nuorisovaltuusto osallistuu huhtikuun ajan kestävään Suomen nuorisovaltuustojen väliseen
lenkkeilykilpailuun. Juttelimme Whatsappissa ryhmäytymiseen liittyvästä ehdotuksesta, että
menisimme yhdessä kävelylle ja paistamaan makkaraa jollekin Seinäjoen laavulle.

Pohjaesitys: Päätetään, mikä olisi hyvä aika ja paikka laavuilulle.
Päätös: Tavataan maanantaina 26.4 klo 17.30 Kyrkösvuorentien päässä, josta kävelemme
yhdessä luultavasti Järvilaavulle.

§ 53 Viva.
Viva (varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta) on kansallinen projekti, joka edistää
masennusoireisten nuorten varhaisen tuen menetelmien saatavuutta opiskeluhuollossa.
Nuorisovaltuustoa on pyydetty tukemaan projektia ja nostamaan aihetta keskusteluihin ja
kunnalliseen päätöksentekoon nuorten näkökulmasta. (Liite 1)
Pohjaesitys: Päätämme, ryhdymmekö tukemaan projektia.
Kokous: Päätettiin, että ryhdytään tukemaan projektia. Projektiryhmään halusivat ja
valittiin Iida Haavisto, Pilvi Mantere, Kai Gerey, Louna Yli-Hemminki, Alisa Torkko, Jenny
Mäkikomsi sekä Sofia Leinonen. Sovittiin, että tehdään projektiryhmälle oma
WhatsApp-ryhmä ja keskustellaan siellä tarkemmin. Tarkoituksena olisi, että osa osallistuisi
tapaamisiin.
Päätös: Ryhdytään tukemaan projektia ja tehdään projektiryhmälle oma keskusteluryhmä.

§ 54 Aloite nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta kaupunginvaltuustoon.

Nuorisovaltuuston yhtenä tehtävänä on tuoda nuorison mielipiteet julki
kaupunginvaltuustossa ja julkisessa sanassa. Tällä hetkellä Seinäjoen nuorisovaltuustolla ei
ole aloiteoikeutta kaupunginvaltuuston kokouksissa. Nuva ry:n Nuorisovaltuustomyönteinen
kunta -sertifikaatin yksi myöntämisehto on, että nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus
kunnanvaltuustossa.
Myös kuntalain pykälässä 26 mainitaan näin:
“Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten
kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja
kuulemisen kehittämiseen kunnassa.” Tämä toteutuisi paremmin, jos nuorisovaltuustolla olisi
suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustoon.
Pohjaesitys: Pohditaan menettelytapoja aloiteoikeuden saamiseksi ja päätetään, haluammeko
lähteä viemään aloitetta.
Kokous: Nuvakummi Risikko kertoi Eduskunnan sivistysvaliokunnan (kokous 4/21) uudesta
aloitteesta, jolla pyritään saamaan nuoria mukaan Sote-uudistusten mukanaan tuomien
hyvinvointialueiden päätöksentekoon. Uudessa aloitteessa vaaditaan, että “hyvinvointialueen

nuorisovaltuustolle mahdollistetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointialueen keskeisiin
päätöksentekoelimiin” Risikko muistuttaa myös kuntalaisaloitteesta, joka on jokaisen
kuntalaisen väylä suoraan vaikuttamiseen. Lisäksi Risikko ehdottaa, että sen sijaan että
lähdemme nyt heti ajamaan tätä aloitetta, palaamme edellisen aloitteeseemme eli
aloitteeseen nuorisovaltuustolle paikan saamisesta kaupunginhallitukseen. Tällöin vältymme
tilanteelta, jossa vain toinen aloitteesta hyväksytään ja otetaan käsittelyyn kaupungin
toimielimissä. Hallintojohtaja Jari Jokiselle voisi nyt laatia tymäkän ja vahvasti kantaa
ottavan kirjelmän, jossa kysyttäisiin hallituspaikka-aloitteen tämän hetkisestä tilanteesta ja
viitata sivistyslautakunnan. Sääntöjen mukaisesti 1. varapuheenjohtaja “kirjoittaa
nuorisovaltuuston kannanotot ja aloitteet” joten Jenny Mäkikomsi lähtee viemään eteenpäin
tätä kirjelmää.
Päätös: Ei lähdetä vielä viemään tätä aloitetta eteenpäin, vaan kysellään ensin jo vireillä
olevan, eli nuvan hallituspaikka-aloitteen perään, ja vasta sen edettyä lähdetään viemään
eteenpäin tätä aloitetta. Kirjoitetaan kantaa ottava kysymyskirjelmä hallintojohtaja Jokiselle.

§ 55 Aktiivipäivät PRO.
Vuonna 2021 Aktiivipäivät PRO järjestetään kaksipäiväisenä koulutuksena. Ensimmäinen
tapaaminen järjestetään maanantaina 10.5. etänä ja toinen tapaaminen perjantaina 15.10.
Helsingissä. Molemmat tapaamiset kestävät koko päivän. Tapaamisten välillä järjestetään
lyhyempi tapaaminen elokuussa (tai kesäkuulla). Aktiivipäivät PRO on suunnattu kokeneille
ja motivoituneille Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsenille. Koulutukseen valitaan
maksimissaan 25 motivoitunutta osallistujaa. Haku on auki 22.3.-25.4.2021. Tapahtuman
hinta on 80 €. Nuorisovaltuusto on aikaisempina vuosina maksanut osallistujien
osallistumismaksun ja muut mahdolliset kulut. Tapahtumaan hakevan tulee olla maksanut
Nuva ry:n tämän vuoden jäsenmaksu. Tapahtumaan hakevan ei vaadita osallistuneen
Aktiivipäiville, mutta osallistuminen parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi.

Pohjaesitys: Kartoitetaan keillä on halukkuutta hakea mukaan ja maksaako nuorisovaltuusto
osallistujien osallistumismaksun ja muut mahdolliset kulut.
Kokous: Halukkuutensa ilmoittivat Louna Yli-Hemminki, Hanna Pajala, Jenny Mäkikomsi,
Alisa Torkko, Sofia Leinonen, Iida Haavisto, Sofia Douka sekä Veera Bohjanen.
Päätös: Nuorisovaltuusto päättää maksaa tapahtumaan mahdollisesti päässeiden
tapahtumasta aiheutuvat kulut.

§ 56 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.

Kokous: Hallitus kävi juuri ennen kokousta vierailulla rok o rokilla tarkistamassa
nettisivujen tämänhetkisen tilanteen. Nettisivujen visuaalinen ilme on valmis. Nyt pitää enää
sijoittaa sivuille meidän aineistot sekä tehdä hienosäätöä (esim. liikkuvat kuvakkeet).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§ 57 Blogikirjoitukset nuorisovaltuuston nettisivuille.
Jokaisen nuorisovaltuutetun on tarkoitus kirjoittaa vuoden aikana yksi blogiteksti erilaisista
aiheista nuorisovaltuuston nettisivujen blogiin. Viime kokouksessa sovittiin, että jokainen
laittaa Lounalle yhden aiheen.
Seinäjokisten nuorten kesätyömahdollisuudet
Nuorten asenteet/mielipiteet toisen asteen koulutuksen pakollistumiseen
Aloittavan/jatkan nuvalaisen näkemyksiä toiminnasta
Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen pienillä asioilla
Opiskelumotivaation saaminen, nuorten koulumotivaatio tiettynä ajankohtana
Oman jaksamisen parantaminen
Päivän hyvä asia
Nuorten liikunnalliset mahdollisuudet Seinäjoella
Nuorten koulumotivaatio tiettynä ajankohtana
Jotain päihteistä? Päihderiippuvuudesta?
Seinäjoen nuorisotilat
Maahanmuutto
Pohjaesitys: Käydään läpi, millaisia aiheita keksittiin ja päätetään, ketkä alkavat valmistella
omia tekstejään.
Kokous: Sovittiin, että puheenjohtajan teksti julkaistaan ensimmäisenä nettisivuille.
Ensimmäisenä tekstin kuitenkin kirjoittaa Iida Haavisto. Lisättiin listaan Kain aihe
Maahanmuutto.
Päätös: Iida Haavisto kirjoittaa ensimmäisen tekstin (sunnuntaihin mennessä) nuorten
kokoontumispaikkojen poisviemisestä. Valmiita tekstejä voidaan halutessa laittaa myös
esimerkiksi Ilkka-Pohjalaiseen. Myös nuvakummit voivat halutessaan kirjoittaa.

§ 58 Uusi edustaja GLHF-pelitoimintahankkeeseen.
Vanha edustaja esittelee hankkeen muille.
Pohjaesitys: Valitaan uusi edustaja vanhan edustajan tilalle.
Kokous: Nuvan edustaja Kai Gerey kertoi hankkeesta ja viime kokouksessa käsitellyistä
aiheista (muun muassa “miten saada nuorille positiivisia pelikokemuksia”)
Päätös: Kain kanssa uudeksi edustajaksi valittiin Miia Nortunen.

§ 59 Uudet edustajat Lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen.
Nuorisovaltuusto on mukana UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -hankkeessa.

Pohjaesitys: Valitaan hankkeeseen uudet edustajat.
Kokous: Puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki kertoi, että hankkeesta on tulossa jatkuva
hanke. Uusiksi edustajiksi valitiin Sofia Leinonen, Kai Gerey sekä Iida Haavisto.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Louna ilmoittaa hankejohtaja Sanna Martinille uudet edustajat.

§ 60 Graffiti-projekti.
Seinäjoen nuorisovaltuusto oli mukana viime keväänä Seinäjoen alikulkutunneleiden
graffitimaalauksessa. Joupin alikulkutunneli jäi viime keväänä maalaamatta ja siihen on
löytynyt tekijäksi Jani Varismäki. Nuorisovaltuusto kattoi viime vuonna maalajien kuluista
250 euroa per henkilö.
Pohjaesitys: Keskustellaan siitä, päätetäänkö tänäkin vuonna maksaa maalajalle 250 euroa
korvausta maalikuluista.
Päätös: Nuorisovaltuusto päättää tukea maalaamisprojektia rahallisesti ja sponsoroida
Varismäelle 250€.

§ 61 Kuntavaalit.
Kuntavaalit siirrettiin ja ne ovat kesäkuun alussa. Nuorisovaltuuston tehtävänä on tukea
nuoria ehdokkaita, ja kannustaa nuoria äänestämään. Nuva ry tukee nuorisovaltuustoja
antamalla kampanjamateriaalia.
Pohjaesitys: Käydään tämän hetkinen tilanne läpi ja pohditaan tapoja täyttää tavoitteet.
Kokous: Viime kuntavaalien aikana nuva oli paljon torilla, mutta koronarajoitusten takia
emme voi sellaista tänä vuonna tehdä. Nuorisovaltuusto oli kuitenkin jo kevättalvella
yhteydessä Seinäjoen lukioon, joka oli järjestämässä kuntavaalipaneelia, joka kuitenkin
peruttiin lukion etäkouluviikon takia. Nyt uusi paneeli on tekeillä ja puheenjohtajamme
Louna ehdotti, että siitä voisi tehdä koko Seinäjoen laajuisen, niin että kaikki Seinäjoen
alueen koulut voisivat osallistua yhteiseen etäkuntavaalipaneeliin. Puhuttiin myös, että
nostetaan somessa esille kuntamme nuorisovaltuustomyönteisiä ehdokkaita (Nuva ry:n
pääsihteeri Hanna Kivimäellä lista näistä ehdokkaista).Ennakkoäänestyksen alkuun on enää
reilu kuukausi! Kuvataan tai teetetään ehdokkailla itsellään haastatteluja esimerkiksi
ig-tv:hen.
Päätös: Yritetään panostaa someen ja näyttää siellä haastatteluja sekä nostaa esille
nuvamyönteisiä ehdokkaita. Louna Yli-Hemminki laittaa viestiä lukion paneelia järjestävälle
lehtorille ja ehdottaa kaupunginlaajuista paneelia.
§ 62 Sedun Suupohjan tilat.
Nuorisovaltuusto keskusteli viime vuonna Sedun uusista tiloista Suupohjalla. Kartoitetaan
tilannetta nyt.
Pohjaesitys: Keskustellaan asiasta ja mahdollisista jatkotoimista.
Kokous: Karolla ei ole ollut kokouksia, hän voisi lähestyä Suupohjan koulutuspäällikköä. 6.5
ensi kokous jossa määrä käsitellä myös mm. Sedun tiloja. Karo ottaa asian siellä esille.
Päätös: Karoliina Tuikka ottaa asian vielä kertaallen esille Sedun kevään viimeisessä
opiskelijafoorumi-tapaamisessa.

§ 63 Muut esille tulevat asiat.
Kokous: “Nuorten ääni maakunnissa”-iltapäivä, ma 26.4 klo 15 (Muista ilmoittautua,
ilmolinkki: https://forms.gle/jLBhPQhEVxKSVSmP6) On toivottu että mahdollisimman moni
osallistuisi. Kokous on etänä. Osallistuvat: Hallitus sekä Iida Haavisto.
Provinssiliput vanhalle nuvalle: Nuorisovaltuuston 2020 kaupunginjohtajalta saadut
Provinssiliput kelpaavat Provinssissa myös ensi vuonna.
Lastensuojelun keskusliitto Perheet keskiöön!: Etäkokous 1.6 klo 9-12. Karoliina Tuikka
osallistuu - muista ilmoittautua!
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Maakunnallinen nuorisovaltuusto - suunnittelukokous, Teams-kokous 11.5 klo 16-18

§ 64 Seuraavan kokouksen ajankohta.
Kokous: Seuraava virallinen kokous on vasta elokuussa mutta voitaisiin tavata
epävirallisesti pari kertaa ennen sitä. Puheenjohtaja ehdottaa, että tavataan epävirallisesti
viimeistään kesäkuun alussa.
Päätös: Seuraava virallinen kokous on 23.8, mutta tavataan kesäkuun alussa epävirallisesti.

§ 65 Kokouksen päättäminen.
Päätös: Kokous päätettiin ajassa 18.51.

