
Seinäjoen nuorisovaltuuston kokous 4/21

Kokousaika: Maanantai 23.8.2021 klo. 17.00

Kokouspaikka: Valtuustosali

Päätöksentekijät:
Louna Yli-Hemminki Puheenjohtaja  p
Hanna Pajala Sihteeri saapui 17:16
Sofia Leinonen Jäsen
Mikko Ahtola Jäsen
Veera Bohjanen Jäsen
Sofia Douka Jäsen
Kai Gerey Jäsen
Iida Haavisto Jäsen poissa
Inka Hilmola Jäsen
Veera Katila Jäsen poissa
Jemina Kimpimäki Jäsen
Jenna Korhonen Jäsen poissa
Hanna Lainejoki Jäsen
Aliisa Lauren Jäsen
Jenna Lehtimäki Jäsen
Jenni Mannila Jäsen
Pilvi Mantere Jäsen
Laura Metsälä Jäsen poissa
Jenny Mäkikomsi Jäsen poissa
Miia Nortunen Jäsen
Milja Piirainen Jäsen poissa
Alisa Torkko Jäsen
Karoliina Tuikka Jäsen poissa
Sofia Yli-Rahnasto Jäsen

Poissa:

Muut kutsutut:

Uudet nuvakummit
Sanna Valkeemäki Ohjaaja paikalla
Kirsi Mattila Yhteyshenkilö
Suvi Lehtimäki                  Nuvakummi paikalla
Marko Hakala                   Nuvakummi paikalla
Tuomas Ojajärvi               Nuvakummi saapui 17:14
Paula Risikko Nuvakummi saapui 18.02
Jaakko Kiiskilä Kaupunginjohtaja saapui 18.02, poistui
18.33



§ 66 Kokouksen avaaminen.

Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki avaa

kokouksen.

Päätös: Avataan kokous ajassa 17:05.

§ 67 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.

§ 68 Kokouksen järjestäytyminen.

Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet.

Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sofia Douka ja Kai Gerey.

Puheenjohtajana toimii Louna Yli-Hemminki ja sihteerinä Hanna Pajala. Annetaan puhe- ja

läsnäolo-oikeus nuvakummeille, ohjaajalle, yhteyshenkilölle ja muille mahdollisille paikalla oleville.

Päätös: Valitaan Sofia Leinonen sihteeriksi alkukokoukseen, Hanna Pajala sihteeriksi klo 17.16.
Muilta osin hyväksytään pohjaesitys.

§ 69 Esityslistan hyväksyminen.

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Käsitellään esityslistan kohta 77§ kohdan 69§ jälkeen. Muilta osin hyväksytään pohjaesitys.

§ 70 Lautakuntien, piirihallituksen sekä kaupunginvaltuuston terveiset.

Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa on

käyty läpi.

§ 70.1 Kaupunginvaltuuston terveiset.

Edustaja Louna Yli-Hemminki kertoo Kaupunginvaltuuston terveiset.

Kokous: Edellisen valtuustokauden viimeisessä kokouksessa keskusteltiin

vegaanialoitteesta. Aloite vietiin uudelleen valmisteltavaksi, ja tulee uudelleen

käsittelyyn Yli-Hemmingin tietojen mukaan syksyn aikana. Keskustelua käytiin

vegaanialoitteesta, ja sitä seuranneesta mediakohusta. Sosiaalisessa mediassa oli

aloitteeseen liittyen paljon väärää informaatiota, jota pyritään korjaamaan myös

tulevaisuudessa.

Edellinen kaupunginvaltuuston kokous oli valtuustokauden ensimmäinen, ja esityslistan

asiat olivat lähinnä uuteen kokoonpanoon liittyviä, ei nuvalle ajankohtaisia asioita.

Sihteeri vaihtuu ajassa 17.16.

§ 70.2 Elinvoimalautakunnan terveiset.



Edustaja Mikko Ahtola kertoo Elinvoimalautakunnan terveiset.

Kokous: Elinvoimalautakunta ei ole vielä kokoontunut tälle kautta.

§ 70.3 Hyvinvointilautakunnan terveiset.

Edustaja Sofia Douka kertoo Hyvinvointilautakunnan terveiset.

Kokous: Hyvinvointilautakunta kokoontuu kauden ensimmäiseen kokoukseen

26.8.2021. Edellisen valtuustokauden kokouksessa ei mitään nuvaan liittyvää.

§ 70.4 Piirihallituksen terveiset

Piirihallituksen puheenjohtaja Sofia Leinonen kertoo piirin terveiset.

Kokous: Piirihallitus ei ole vielä tavannut kesän jälkeen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 71 Ilmoitusasiat.

Pohjaesitys: Käsitellään ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi.

§ 71.1 Sometiimin ajankohtaiset asiat.

Sometiimi kertoo ajankohtaisista asioista.

Kokous: Kokousti viime viikolla, ideoivat uutta sisältöä. Esimerkiksi uudesta

kaupunginvaltuustosta voisi tehdä esittelyn, sekä muutenkin kertoa

kaupunginvaltuustosta ja kuntapolitiikan perusteista asian ollessa vielä “muistissa”

kesäkuun vaalien johdosta.

§ 71.2 Pakkatyöryhmän kuulumiset

Kokous: Viime kokouksessa puhuttiin Seinäjoki hiphop-festivaaleihin jalkautumisesta

(Pakassa toivottu nuvalaisten jalkautumista). Todettiin kuitenkin

yhteisymmmärryksessä (Sanna Valkeemäen ehdotuksesta) että nuva ei jalkaudu

Shhf:ille sen päihdekulttuurin ja sitä myöden nuvalaisten turvallisuuden vuoksi.

Valkeemäki ehdotti, että hiphoppien sijaan eismerkiksi Solar Sound - festivaali on

jalkautumiseen parempi, jos jalkautua halutaan.

§ 71.3 Viva-työryhmän terveiset

Kokous: Ei ole kuulunut mitään kevään jälkeen.

§ 71.4 Ohjaamon kuulumiset

Kokous: Jenny Mäkikomsi ja Alisa Torkko olivat läsnä toukokuisessa kokouksessa,

josta ei erityisempää kerrottavaa. Seuraava kokous on ilmoitettu olevan parin viikon

päästä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



§ 72 Jenny Mäkikomsin eropyyntö.

Nuorisovaltuutettu Jenny Mäkikomsi on jättänyt eropyyntönsä 30.7.2021 paikkakunnalta muuton

takia.

Pohjaesitys: Hyväksytään Mäkikomsin eropyyntö ja täytetään ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä

hyvinvointilautakunnan varaedustajan paikat.

Kokous: Ehdolle uudeksi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi asettuvat Kai Gerey sekä Pilvi Mantere.

Molemmat pitävät lyhyen puheenvuoron. Suoritetaan äänestys. Kai Gereyn ollessa estynyt, hänen

tilalleen ääntenlaskijaksi tulee Alisa Torkko. Sofia Douka ja Alisa Torkko toimivat ääntenlaskijoina.

Äänet jakautuvat seuraavasti: Pilvi Mantere: 15 -1, yksi tyhjä. Valitaan 1. varapuheenjohtajaksi Pilvi

Mantere.

Täytetään hyvinvointilautakunnan varaedustajan paikka, jota Mäkikomsi on hoitanut. Ehdolle

asettuvat Kai Gerey, Sofia Leinonen, Hanna Pajala sekä Alisa Torkko, joten äänestetään.

Ääntenlaskijoina toimivat nyt Sofia Douka sekä Pilvi Mantere (Alisa torkon ollessa itsekin ehdolla).

Äänet jakautuivat seuraavasti: Sofia 4 -  Alisa 4 - Kai 1 -  Hanna 8. Valitaan hyvinvointilautakunnan

varaedustajaksi Hanna Pajala.

Päätös: Hyväksytään Mäkikomsin eropyyntö ja erotetaan Mäkikomsi. Valitaan uudeksi 1.

varapuheenjohtajaksi Pilvi Mantere. Valitaan hyvinvointilautakunnan varaedustajaksi Hanna Pajala.

§ 73 Laura Metsälän eropyyntö.
Nuorisovaltuutettu Laura Metsälä on jättänyt eropyyntönsä 29.6.2021.

Pohjaesitys: Hyväksytään Metsälän eropyyntö.

Päätös: Hyväksytään Metsälän eropyyntö.

§ 74 Nuorisovaltuuston nettisivut.

Nettisivut ovat nyt valmistuneet.

Pohjaesitys: Käydään tilannetta läpi.

Kokous: Nettisivut ovat olleet noin kuukauden valmiit, mutta nuvan pitäisi olla yhteydessä kaupungin

Koskelan Timoon. Koskela on antanut nuvalle tunnukset, joilla pitäisi päästä käsiksi sivuihin, mutta ne

eivät ole toimineet. Yli-Hemminki soittaa Koskelalle ja selvittää asian. Ideoitiin myös nettisivujen

mukanaan someen tuovia kuvioita, esimerkiksi sivujen mukana tulevan logon paljastamista.

§75 Nettisivujen blogitekstit.

Uusille nettisivuille tarvitaan blogitekstejä. Tässä blogitekstien mahdollisia aiheita:

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

Kokouksessa nousi esille seuraavia ideoita/asioita, joita voisimme toteuttaa:

Jotain päihteistä? Päihderiippuvuudesta?

Seinäjoen nuorisotilat

Kokous: Nettisivujen valmistuessa materiaalia pitäisi saada sivuille. Sovittiin, että hallitus kirjoittaa

ensimmäiset blogitekstit. Hallitus katsoo kirjoitusjärjestyksen myöhemmin (miten jatkuu hallituksen

jäsenten jälkeen).

§ 76 Seinäjoen keskustan liikennesuunnitelman työpajakutsu.

Työpaja pidetään Teams-kokouksena 26.8. klo 16.00 alkaen.

Pohjaesitys: Päätetään, kuka osallistuu työpajaan.

Kokous: Halukkaiksi ilmoittautuvat Kai Gerey, Sofia Leinonen, Jenna Lehtimäki sekä Alisa Torkko.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 77 Uudet nuvakummit.

Uusi kaupunginvaltuusto on valittu ja samalla nuvakummit vaihtuvat.

Pohjaesitys: Käydään uudet nuvakummit läpi. Uudet nuvakummit voivat halutessaan esittäytyä ja

kysyä kysymyksiä.

Kokous: Käydään läpi uudet nuvakummit, ja annetaan paikalla oleville nuvakummeille mahdollisuus

esittäytyä.

§ 78 Nuorisovaltuuston yhteistyö skeittihalli Sauman kanssa.

Pohjaesitys: Ideoimme yhteistyötä skeittihallin kanssa.

Kokous: Kaupungin nuorisotyöntekijä Saumalta, Toni Lahtela, ehdotti ryhmäytysmispäivässä nuvan ja

Sauman yhteistyötä!

- mainostaa ja esitellä Saumaa (some, Sauma melko uusi, moni ei varmastikaan tiedä)

- voitaisiin myös käydä porukalla tutustumassa ja kuvata samalla materiaalia

“esitellen” paikkaa

- voitaisiin järjestää joku tapahtuma!

- vrt. takavuosien Pohjanmaan lukiolaisten “Keilaa kansanedustajaksi” - tapahtuma!

Eli iltana, jolloin Saumassa käy muutenkin porukkaa, voisi kutsua esim. nuvakummit

ja/tai muitakin kaupunginvaltuutettuja. Etenkin huomioiden, että Saumalla on myös

nuoppari!

- sähköautokisa (tai muunlainen kisa) someen?



- Nuva muutenkin paikalla tsekkaamaan sähköautorataa esimerkiksi toisen

ryhmäytymisen merkeissä?

Päätös: Sofia Leinonen laittaa Tonille säpoa, katsotaan miten asia kehittyy.

§ 79 Aloite nuorisovaltuuston edustajien saamisesta kaikkiin lautakuntiin.

Nuorisovaltuuston yhtenä tehtävänä on tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa ja julkisessa

sanassa. Tällä hetkellä Seinäjoen nuorisovaltuustolla ei ole edustuspaikkaa kaikissa lautakunnissa.

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:

Nuvakummi (ja kaupunginhallituksen pj) Paula Risikko: Viimekauden kaupunginhallitus keskustellut

nuvan mahdollisesta paikasta, mutta asia ei tällöin edennyt. Tämän hallituksen tahdosta ei pysty vielä

sanomaan mitään, koska hallitus kokoontui vasta juuri ensimmäistä kertaa. Nyt voitaisiin miettiä,

olisiko olemassa vielä joitain muita asemaamme edistäviä tahoja ja tapoja kuin kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja Kiiskilä: korostaa Kaupunkistrategiaa, johon haluaa meidän nuvana käyttävän aikaa

ja panostusta. Kertoo myös, että nyt tilanne on se, että lautakunnat saavat itse päättää, haluavatko

he nuvan edustajan paikalle kokoukseen.

Kertasimme kasvatus- ja opetuslautakuntapaikan tilanteen. Kiiskilä on vahvasti sitä mieltä, että

“ei-julkiset” ja “salaiset” asiat pystytään käsittelemään esimerkiksi siten, että nuvan edustaja poistuu

hetkeksi kokoustilasta. Kiiskilä kuitenkin päätti puheenvuoronsa painottaen, että haluaa meidät

vaikuttamaan, mutta se olennaisin asia ei ehkä ole saada meille lautakuntapaikkoja tai

hallituspaikkaa. Kiiskilä heitti haasteen, että nuva voisi kuvata kaupunkistrategiaseminaariin videon,

jossa nuva kertoisi omia vaatimuksiaan kaupunkistrategian sisällöstä (mitä siinä tulisi olla, jotta se

hyödyttäisi meitä). Ideana olisi, että video ensiesitettäisiin seminaarin alussa “herätteenä” ja

muistutuksena nuorison tarpeista. Kaupunkistrategiaseminaari on todennäköisesti lokakuussa, joten

aikaa videon tekemiseen olisi noin 1,5-2 kuukautta.

Nuvakummi Ojajärvi muistutti että Nuorisovaltuustomyönteinen kunta - sertifikaatti vaatii

lautakuntapaikkojen saamisen. Nuvakummi Marko Hakala peräänkuuluttaa nuvakummien ja nuvan

tiiviimpää yhteistyötä.

Muistutettiin kuitenkin Kiiskilää ja nuvakummeja, että esimerkiksi esitys

kaupunkistrategiaseminaariin tulevasta videosta on hyvä, mutta haluamme myös konkreettisia

toimia.

Päätös: Ei jätetä aloitetta, vaan ollaan jälleen (ja toistamiseenkin) ensin yhteydessä uusiin

lautakuntien puheenjohtajiin ja kysytään paikkaa. Lähestymisviestiin: ote hallintosäännöstä, jossa

lukee nuvien lautakuntapaikoista.



§ 80 Aktiivipäivät ABC & HC 2.-3.10.2021.

Syksyn aktiivipäivät järjestetään Zoomissa etäyhteyksin teemana Pohjoismainen yhteistyö.

Aktiivipäivien hinta on jäsenille 10 euroa. Nuorisovaltuusto on aikaisemmin kustantanut

koulutuskulut jäsenmaksunsa maksaneille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.9.

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi, ketkä osallistuvat syksyn aktiivipäiville ja maksetaanko Nuva ry:n

jäsenille osallistumismaksu.

Kokous: Halukkaiksi ilmoittautuvat Veera Bohjanen, Alisa Torkko, Louna Yli-Hemminki, Hanna Pajala,

Sofia Leinonen, Pilvi Mantere ja Kai Gerey.

Päätös: Nuorisovaltuusto maksaa Nuva ry:hyn kuuluvien jäsentensä osallistumismaksut. Merkitään

tiedoksi halukkaat.

§ 81 Nuorisovaltuuston budjetti.

Pohjaesitys: Käydään läpi nuorisovaltuuston budjetin tilanne.

Kokous: 2. varapuheenjohtaja Alisa Torkko kertoo budjetin tilanteen. Budjetti oli alkuvuodesta 7200€,

rahaa mennyt mm. nettisivuihin, Zoomin kuukausimaksuihin sekä pikkukuluihin, kuten maskeihin,

Aktiivipäivirn osallistumismaksuihin ja Zoomin kuukausimaksuun. Rahaa on nyt jäljellä 5563,46€.

Pohdittiin, että ryhmäytys-/suunnitteluviikonloppu (esimerkiksi yksi yö Marttisissa) voisi olla aivan

mahdollinen, kun tapahtumia ei näillä näkymin pystytä loppuvuonnakaan järjestämään.

§ 82 Nuorisovaltuuston ryhmäytymiset.

Nuorisovaltuusto oli ryhmäytymässä 10.8.

Pohjaesitys: Käydään ryhmäytymistä läpi Sannan johdolla sekä ideoidaan ja sovitaan uusi

ryhmäytyminen.

Kokous: Ryhmäytymisessä oli odotettua paljon vähemmän läsnä, johon erityisesti hallitus sekä

ryhmäytymistä myöskin suunnitellut nuvaohjaaja Valkeemäki olivat pettyneitä. Jatkossa pyrimmekin

parantamaan viestintää, eli ilmoitetaan ajoissa jos ei päästä tulemaan paikalle, ja laitetaan nämä

poissaoloviestit jatkossa suoraa Lounalle, jotta informaatioviestit nuvan ryhmässä eivät jäisi

huomaamatta. Puhutaan Marttisen ryhmäytymisviikonlopusta WhatsApp:issa. Mahdollinen

Marttisen viikonloppu riippuu kuitenkin kaikista eniten nuvaohjaaja Valkeemäen sekä Toni Lahtelan

aikatauluista.

§ 83 Muut esille tulevat asiat.

Kokous:



Paikka Manuun: Maakunnalliset Nuoret eli Maakunnallinen nuorisovaltuusto hakee jäseniä. Meidän

nuvasta tarvitaan kaksi jäsentä sekä yksi varajäsen. Halukkaiksi itsensä ilmoittavat Kai Gerey, Alisa

Torkko, Hanna Pajala, Louna Yli-Hemminki sekä Pilvi Mantere. Yli-Hemminki ja Mantere jättäytyvät

pois, Gerey, Torkko ja Pajala sopivat, että Gerey sekä Torkko ovat varsinaisia jäseniä ja Pajala

varajäsen.

Päätös: Valitaan varsinaisiksi jäseniksi Kai Gerey ja Alisa Torkko, varajäseneksi Hanna Pajala.

Liiveri: Liiveri kaipaa edustajaa Peräseinäjoelta. Kokouksessa paikalla olleiden peräseinäjokisten

halukkuuden vähyydestä johtuen päätämme lähestyä kolmea muuta peräseinäjokista jäsentämme

viestillä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 84 Seuraavan kokouksen ajankohta.

Kokous: Pohdittiin tulevien kokouksien kellonaikaa, mutta todettiin että klo 17 taitaa olla kuitenkin
toimivin. Maanantait ovat nuvalaisille parhaita kokouspäiviä, mutta huonoja hallituksessa istuvien
nuvakummien kannalta (kaupunginhallitus kokoontuu lähtökohtaisesti joka maanantai). Pidetään
tarpeen vaatiessa yksi epävirallinen kokous ennen seuraavaa virallista kokousta.

Päätös: Seuraava kokous on maanantaina 11.10 klo 17.

§ 85 Kokouksen päättäminen.

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 19.01.


