Vuonna 2020 nuorisovaltuusto kehitti toimintaansa nopeasti eteenpäin, ja vakiinnutti
asemaansa kaupungin päätöksenteossa. Koronapandemia osaltaan perui keväälle sekä
syksylle suunniteltuja tapahtumia ja tapaamisia. Hienona osoituksena tehdystä työstä
saimme Nuva ry:n Vuoden Nuorisovaltuusto 2020 -palkinnon.

Nuorisovaltuuston jäsenet vuonna 2020

Sofia Leinonen Puheenjohtaja
Pilvi Mantere Sihteeri
Alisa Torkko Jäsen
Hanna Pajala Jäsen
Jenny Mäkikomsi Jäsen
Juho Loikkanen Jäsen
Karoliina Tuikka Jäsen
Louna Yli-Hemminki Jäsen
Matilda Autio Jäsen (erosi 1.7.2020)
Miia Nortunen Jäsen
Petteri Hakala Jäsen
Anton Orpana Jäsen
Inka Hilmola Jäsen
Sofia Douka Jäsen
Tatu Nortunen Jäsen

Nuorisovaltuuston kokoukset
Järjestäytymiskokous 26.1.2020, Marttinen
Virallinen kokous 17.2.2020, Kaupungintalo
Virallinen kokous 20.4.2020, Zoom
Ylimääräinen kokous 1.7.2020, Pohjan nuorisotila
Virallinen kokous 21.8.2020, Pohjan nuorisotila
Virallinen kokous 19.10.2020, Pohjan nuorisotila
Ylimääräinen kokous 19.11.2020, Zoom
Virallinen kokous 30.11.2020, Pohjan nuorisotila

Vaikuttajanuoret
Vaikuttajanuoret on uusi innovaatio, jossa järjestämme erilaisten
vaikuttajien tapaamisia yhdessä Paula Risikon kanssa. Jokainen
nuori on tervetullut näihin. Tähän mennessä olemme tavanneet
Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajan, Etelä-Pohjanmaan yrittäjiä ja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan. Tapaamisten idea on
näyttää nuorille, että on monia tapoja vaikuttaa myös politiikan
ulkopuolella.

Ruoka-apu
Keväällä koulujen ollessa suljettuna Seinäjoen alueen toisen asteen opiskelijat eivät saaneet
kotiin koululounasta. Tiesimme tarpeen olevan iso, joten aloimme tekemään yhteistyötä
Seinäjoen helluntaiseurakunnan kanssa. Lähes päivittäin autoimme muita vapaaehtoisia
keräämään ruokakasseja, ja tarvittaessa kuljettamaan niitä kotiovelle.

Kevään aktiivipäivät
Nuva ry järjestää joka vuosi eri kaupungissa Aktiivipäivät -koulutuksen, jonne kokoontuu
nuorisovaltuutettuja ympäri Suomea. Keväällä 2020 koulutus järjestettiin Seinäjoella.
Olimme mukana viikonlopun järjestelyissä, ja muun muassa pidimme kaikille yhteisen
ilta-ohjelman.

Tapahtumat
Tapahtumatyöryhmä suunnitteli keväälle useampaa tapahtumaa, jotka täytyi koronan takia
perua. Yhdessä lukiolaisten Pohjanmaan piirin kanssa olimme järjestämässä jokaiseen
Seinäjoen lukioon kirjakirppistä oppikirjoille. Tämä järjestetään mahdollisuuksien mukaan
myöhemmin.
Toinen peruuntunut tapahtuma oli leffailta nuorille. Tapahtumatyöryhmä suunnitteli
Kasino-elokuvan näyttöä Rytmikorjaamolla yhdessä elokuvan tuottajan kanssa. Tämä
voidaan toteuttaa myös myöhemmin.
Tapahtumatyöryhmä alustavasti selvitti myös mahdollisuutta toteuttaa NY-myyjäiset.
Selvitystyötä voidaan jatkaa vuonna 2021.

Graffiti-projekti
Koska suunnittelemamme tapahtumat peruuntuivat, mietimme tapoja toteuttaa jotakin
korona turvallisesti. Kesän aikana etsivän nuorisotyön asiakkaat sekä muutama
yksityishenkilö maalasivat kaksi alikulkutunnelia Seinäjoella. Nuorisovaltuusto antoi heille
rahaa graffiti maaleihin, ja taiteilijoille vapaat kädet. Maalaukset sijoitettiin koulujen lähelle,
jotta koululaisille olisi mieluisampaa kulkea alikulkutunneleita.

Sosiaalinen media
Nuorisovaltuuston sometiimi teki vuoden aikana isoja harppauksia. Nuvalla on aktiiviset tilit
Instagramissa, Facebookissa sekä Twitterissä. Seuraajamäärät Instagramissa nousivat
huimasti, ja sisältöä jokaiseen mediaan on tullut säännöllisesti. Twitter tili tehtiin

syyskuussa, koska ajateltiin sen tavoittavan monia kaupungin työntekijöitä.
Somessa näkyvyyttä saatiin aktiivisesti jakamalla postauksia, selkeällä sisällöllä ja vaalien
aikana ostetulla mainonnalla.
Instagramissa seuraajia tällä hetkellä (15.1.2021): 543
Facebookissa (15.1.2021): 425 seuraajaa ja 393 tykkäystä
Twitterissä (15.1.2021): 33 seuraajaa

Skeittipuisto
Keväällä teetimme yläasteikäisille kyselyn, jossa tiedustelimme mitä Seinäjoelta puuttuu.
Kyselyssä nousi esiin muun muassa tarve skeittipuistolle. Kevään aikana kirjoitimme
aiheesta paikallislehteen mielipidekirjoituksen, ja pidimme asiaa myös kaupungin
virkamiesten mielessä. Nyt kaupungin vuoden 2021 budjettiin on varattu rahat sen
rakentamiseen.

Lautakuntatyöskentely
Nuorisovaltuustolla on lautakuntapaikat elinvoima- ja hyvinvointilautakuntaan. Lisäksi
edustuspaikka on kaupunginvaltuustoon, ja esityslistojen kommentointioikeus lupa-asiain-,
kaupunkiympäristö-, ja kasvatus- ja opetuslautakuntaan.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistojen kommentointioikeus on saatu tänä vuonna.
Nuvakummit jättivät yhdessä 9.11.2020 kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen
nuorisovaltuuston edustuspaikasta kaupunginhallitukseen.

Muut työryhmät
Nuorisovaltuusto on vuoden 2020 aikana toiminut myös muissa työryhmissä.
Näitä ovat:
Pakkatyöryhmä (Alisa Torkko, Jenny Mäkikomsi, Juho Loikkanen, Sofia Leinonen, Tatu
Nortunen)
Ohjaamo (Hanna Pajala, Karoliina Tuikka, Louna Yli-Hemminki, Pilvi Mantere, Tatu
Nortunen, Sofia Leinonen)

Liiveri (Karoliina Tuikka, Sofia Douka)
LAPE (Sofia Leinonen)
Healthy Kids of Seinäjoki kehitysalusta (Sofia Leinonen)
Unicef Lapsiystävällinen kunta (Louna Yli-Hemminki, Hanna Pajala)
KUNAHRA (Pilvi Mantere, Sofia Leinonen)
Seinäjoen seudun perinnetyö (vaihtuva edustaja)

Uutena työryhmänä 2021 tammikuussa alkaa myös GLHF-pelitoimintahanke.

Toimintasäännöt
Vuonna 2020 nuorisovaltuusto uudisti laajasti toimintasääntöjään. Laaja uudistus
hyväksyttiin tammikuun 2021 ensimmäisessä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Yhteyshenkilöt
Vuonna 2020 Nuorisovaltuusto sai itselleen 3 yhteyshenkilöä, jotka ikään kuin korvasivat
nuvan ohjaajan pestiä. Kaikki kolme ovat kaupungin työntekijöitä ja hekin ovat,
nuvakummien lailla, puhe- ja läsnäolo-oikeudellisia nuorisovaltuuston kokouksissa.

