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Poissa:
Muut kutsutut:

§ 86 Kokouksen avaaminen.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Louna Yli-Hemminki avaa
kokouksen.
Päätös: Kokous avattiin ajassa 17.05.

§ 87 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.

§ 88 Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokousvirkailijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet.
Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jemina Kimpimäki ja Miia Nortunen.
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. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet pohjaesityksen mukaisesti.

§ 89 Esityslistan hyväksyminen.
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista pohjaesityksen mukaisesti työjärjestykseksi.
§ 90 Lautakuntien, piirihallituksen sekä kaupunginvaltuuston terveiset.
Pohjaesitys: Lautakuntien edustajat ja kaupunginvaltuuston edustaja kertovat mitä kokouksissa on käyty
läpi.
§ 90.1 Kaupunginvaltuuston terveiset.
Edustaja Louna Yli-Hemminki kertoo Kaupunginvaltuuston terveiset.
Kokous: Viimeisin valtuuston kokous oli ns. tynkäkokous, ei erityisesti mitään nuoriin
liittyvää.

§ 90.2 Elinvoimalautakunnan terveiset.
Edustaja Mikko Ahtola kertoo Elinvoimalautakunnan terveiset.
Kokous: Edustaja Ahtola ei ole kokouksessa paikalla, mutta varapuheenjohtaja Mantere
(lautakunnan varsinainen jäsen) tietää kertoa, että viime kokouksessa eri toimialojen
johtavat kertoivat työnjaoistaan ja työtehtävistään. Myös virkamiehet esittäytyivät.

§ 90.3 Hyvinvointilautakunnan terveiset.
Edustaja Sofia Douka kertoo Hyvinvointilautakunnan terveiset.
Kokous: Hyvinvointilautakunnassa on puhuttanut nuorten matalan kynnyksen
harrastusmahdollisuudet, joita pitäisi olla enemmän. Viime kokouksessa tehtiinkin asiaa
ajava työryhmä, jossa Douka on jäsenenä. Lautakunnalla on huomenna seuraava
kokous.
§ 90.4 Piirihallituksen terveiset
Piirihallituksen puheenjohtaja Sofia Leinonen kertoo piirin terveiset.
Kokous: Tällä hetkellä piirihallitus suunnittelee vuosikokousta. Piirikirje on tulossa pian.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 91 Ilmoitusasiat.
Pohjaesitys: Käsitellään ilmoitusasiat ja merkitään tiedoksi.
§ 91.1 Sometiimin ajankohtaiset asiat.
Sometiimi kertoo ajankohtaisista asioista.
Kokous:
§ 91.2 Pakkatyöryhmän kuulumiset
Kokous: Pakkatyöryhmällä ei ole ollut kokouksia.
§ 91.3 Viva-työryhmän terveiset
Kokous: Viva-työryhmä ei ole kokoontunut nuvan viime kokouksen jälkeen. Saimme
sähköpostin kautta kuitenkin pari videota, joita voimme käyttää somessa (ilmoittamalla
kuitenkin käytöstä).
§ 91.4 Ohjaamon kuulumiset
Kokous: Ei viimeaikaisia kokouksia/kuulumisia.
§ 91.5 Pride 2022

Varapuheenjohtaja Torkko kertoo, että nuvaan otettiin pari viikkoa sitten yhteyttä ja
kysyttiin mukaan suunnittelemaan ensi kesän Pride-tapahtumaa. Nuva lähti mukaan ja
tähän mennessä on suunniteltu jo päivämäärä (katsottu alustavasti, ettei tulisi
päällekkäisyyksiä). Tällä hetkellä suunnitteilla on keikka Rytmikorjaamolla (esiintyjästä
puhuttu mutta ei päätetty), sateenkaarimessu sekä jo tänä vuonna toteutettu kulkue ja
puistojuhla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 92 Uudet nuvakummit.
Tässä lista uusista nuvakummeista:
Gavin Gobinda Rijal
Hannu Haapasalmi
Marko Hakala
Henna Helmi Heinonen
Johannes Karhu
Antti Knuuttila
Suvi Lehtimäki
Eetu Lehtola
Tuomas Ojajärvi
Paula Risikko
Aki Ruotsala
Kati Särmö
Irene Turenius
Pohjaesitys: Uudet nuvakummit voivat halutessaan esittäytyä ja kysyä kysymyksiä.
Päätös: Henna Helmi, kaupunginvaltuuston varajäsen, esittäytyy ja muistuttaa meitä kommentoimaan
rohkeasti myös muita asioita kuin vain nuorten asioita (esittäytymisien lomassa puhutaan myös nuvan
lautakuntapaikoista). Myös Irene Turenius esittäytyy ja kysyy lautakuntapaikkoihin liittyvän kysymyksen;
‘koemmeko tulevamme kuulluksi lautakunnissa/koemmeko, että nuvan läsnäololla on merkitystä?’. Tähän
hyvinvointilautakunnan nuvaedustaja Douka vastaa myöntävästi ja kertoo kokevansa, että meitä
kuunnellaan. Gavin Gobinda Rijal esittäytyy ja kertoo istuvansa ensimmäistä kauttaan
kaupunginvaltuuston varsinaisena jäsenenä. Marko Hakala esittäytyy ja kertoo vielä kuulumiset
hyvinvointilautakunnasta ja harrastushankkeesta (tarkoitus saada käyntiin jo ensi vuonna,
kohdeikäryhmä mahdollisesti 10-14-vuotiaat).
§ 93 Maakunnallinen nuorisovaltuusto.
Pohjaesitys: Käydään läpi MaNuvan 9.9. kokous ja keskustellaan maakuntatason lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmasta.

Kokous: Nuvaa edustanut Torkko kertoo kokouksessa käsitellyistä asioista: ‘maakunnallinen
vaikuttaminen yleisesti, miten maakunta liittyy nuoriin, miten nuorten ääni saadaan kuuluviin
maakunnassa, keskusteltiin miten nuorten ääni kuuluu kotikunnassa. Lisäksi esiteltiin maakunnallista
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (ensimmäinen laatuaan!) ja sovittiin, että jokainen nuori vie
suunnitelman strategiaosan kommentoitavaksi omaan nuvaan. Lopuksi puheenjohtaja Mari Vuorenmäki
esitteli maakunnalisten nuorisovaltuustojen kokouksen, MAHKUn. Seuraava MaNuvan kokous on 26.10
klo 16-18.’ Sihteeri Pajala esitteli strategiaosaa tarkemmin ja koska kommentoinnin deadline on jo
huomenna, sovittiin, että jokainen, joka vain suinkin pystyy, lukee strategian ja lähettää kommentit
Hannalle, mutta ainakin Hanna ja Sofia Leinonen lukevat ja kommentoivat, jotta saadaan takuuvarmasti
ainakin muutama kommentti meiltäkin mukaan hyvoinvointisuunnitelmaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että ainakin Hanna ja Sofia lukevat ja kommentoivat
hyvinvointisuunnitelman strategiaosaa.

§ 94 Nuorisovaltuuston uudet nettisivut.
Pohjaesitys: Käydään läpi nuorisovaltuuston uusia nettisivuja.
Kokous: Nettisivut ovat valmiit ja julkaistu. Ne löytyvät osoitteella seinajoennuva.fi. Nettisivujen ilmeen
mukaisia somemateriaaleja on nuvan Drivessa ja käytettävissä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

--Kaupunginhallituksessa istuvat nuvakummit (Johannes Karhu, Kati Särmö, Antti Knuuttila) paikalle,
heidän esittäytyminen.--

§ 95 Kaupunkistrategiaseminaarin videotervehdys.
Pohjaesitys: Käydään läpi hallituksen ja yhteyshenkilömme Kirsi Mattilan tapaamista 8.10.
Kokous: Sofia Leinonen kertoo hallituksen ja Kirsin tapaamisesta: kerroimme nuvan kirjaamia toiveita,
Mattila kertoi teemoista, joiden alla seminaarissa tullaan keskustelemaan. Koko videon tulisi kuitenkin
olla yllätys strategiaseminaariin osallistuville, joten pyysimme paikalla olevia nuvakummejakaan
olematta kertomatta keskustelusta. Päätettiin asettaa tapahtumatyöryhmä työstämään videota.
Puhuttaessa nuorten toiveista Seinäjoella keskustelu ajautuu keskusteluksi moposuorasta. Erityisesti Kai
Gerey sekä nuvakummit Henna Helmi Heinonen sekä Irene Turenius keskustelevat moposuorasta. Henna
Helmi kertoo MLL:n kannanotosta, jossa vaaditaan moposuoraa/-aluetta. Todetaan, että tästä pitää
tehdä aloite.
Päätös: Kaupunkistrategiaseminaarivideota lähtevät suunnittelemaan ja toteuttamaan
tapahtumatyöryhmä. Moposuorasta tehdään aloite.

§ 96 Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen.

Puhuimme viime kokouksessa ryhmäytymisen mahdollisuudesta. Olemme saaneet tarjouksen
ryhmäytymiselle Lankarista 27.-28.11.21. Hinta ryhmäytymiselle on täysi-ikäiseltä 63€ ja alaikäiseltä 53€.
Hintaan sisältyy ruokailut, majoitus sekä saunavuoro.
Pohjaesitys: Kartoitetaan osallistujien määrä ja päätetään hyväksytäänkö tarjous.
Kokous: Otetaan ensin käsiäänestys osallistujista, mutta todetaan että on järkevämpää tehdä kysely,
koska moni on poissa ja/tai epävarma.
Päätös: Varapuheenjohtaja Torkko tekee kyselyn, johon jokainen vastaa vielä tänään.

§ 97 Nuva ry:n huipputapaaminen 29.10.2021.
Tässä kuvaus Nuva ry:n sivuilta:
“Nuorten vaikuttajien Huipputapaaminen eli Huippis järjestetään etäyhteyksin perjantaina 29.10.2021.
Huippis järjestetään yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
Tapahtuma koostuu työpajoista, joissa on aito mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja
ministeriöiden työhön.”
Huipputapaamisen viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.10.2021.
Pohjaesitys: Kartoitetaan ketkä pääsevät paikalle.
Päätös: Alustavasti osallistuvat: Kai, Pilvi, Alisa ja Louna. Osallistujat laittavat whatsapp-viestiä Lounalle.

§ 98 Nuva ry:n liittokokous 19.-21.11.2021.
Liittokokous on Nuva ry:n toimintaa ohjaava vuosittainen kokous. Kokoukseen kutsutaan kaikki Suomen
nuorisovaltuutetut. Kokouksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.10. Kokouskutsu liitteenä.
Tässä kuvaus Nuva ry:n sivuilta:
“Suomen Nuorisovaltuustojen XXIV liittokokous järjestetään 19.-21.11. Liittokokous on järjestön ylintä
päätäntävaltaa käyttävä elin ja kokoaa yhteen lähes 200 nuorisovaltuutettua vuosittain. Liittokokouksen
tapahtumapaikka julkaistaan syksyllä 2021.”
Pohjaesitys: Kartoitetaan, ketkä pääsevät paikalle. Maksetaan halukkaiden osallistujien kokouskulut.
Kokous: Nuva maksaa kaikkien osallistumismaksun sekä paikan päälle menevien (eli jotain
luottamuspaikkaa hakevien) matkakulut. Muistutetaan, että äänioikeutettuja ovat kakki, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 5.11.2021 kello 23.59 mennessä.
Päätös: Alustavasti osallistuvat: Sofia Leinonen, Veera Bohjanen, Kai Gerey, Hanna Pajala ja Alisa Torkko.

§ 99 Aloite nuorisovaltuuston paikoista lautakuntiin.
Viime kokouksessa sovimme, että olemme yhteydessä jokaisen lautakunnan puheenjohtajaan.
Lautakuntien puheenjohtajiin on nyt otettu yhteyttä.
Pohjaesitys: Käydään läpi ketkä vastasivat viestiin ja miten asian kanssa edetään.
Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Raimo Ristilältä tullut tieto, että asia on otettu
lautakunnan kohdaksi, ja asialla on alustavasti myönteinen kanta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta: Esityslistassa alustavasti kielteinen kanta (sivistystoimenjohtaja Vierulan
esityksestä), nuvakummi ja kyseisen lautakunnan jäsen Henna Helmi Heinonen aikoo tehdä vastaesityksen
ja on puhunut asiasta muillekin lautakunnan jäsenille.
Kaupunkiympäristölautakunta: alustavasti myönteinen kanta.

§ 100 Aloite maksuttoman ehkäisyn laajentamisesta alle 25-vuotiaille.
Seksuaaliterveys on jokaisen oikeus ja merkittävä osa terveyttä. Maksuttoman ehkäisyn tarkoituksena on
tarjota yhtenäinen mahdollisuus ehkäisyn käyttöön riippumatta nuoren taloudellisesta tilanteesta. Se ei ole
pelkästään ehkäisyn tarjoamista vaan siihen sisältyy myös seksuaalikasvatusta. Suomessa on linjattu
hallitusohjelmassa asti tavoitteesta taata maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille. Tästä huolimatta
Seinäjoen kaupunki tarjoaa nykyisin maksutonta ehkäisyä vain alle 20-vuotiaille.
Pohjaesitys: Pohditaan aloitteen tekoa ja jättämistä.
Kokous: Nuvakummi Antti Knuuttila kertoo, että asiasta on tehty aloite viime valtuustokaudella mutta
kompromissilla (vastassa kaupungin taloudellinen tilanne) ikä jäi vain alle 20-vuotiaaksi. -v. Keskustellaan
kustannustehokkuudesta; pitkällä juoksulla maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille tulee
kaupungille halvemmaksi kun abortit vähentyvät. Todetaan, että nykyinen tilanne on mýös imagokysymys
kaupungille; Seinäjoki on maakunnan ainoa korkeakoulukaupunki.
Päätös: Lisätään aloitteeseen kustannustehokkuuden huomioiva kohta ja aletaan valmistelemaan asian
eteenpäinvientiä.

§ 101 Sometiimin kokoonpanon uudistaminen.
Nuorisovaltuutetut Hanna Lainejoki sekä Iida Haavisto ovat ilmoittaneet eroavansa sometiimistä.
Pohjaesitys: Valitaan sometiimin 2 uutta edustajaa.
Kokous: Halukkaiksi ilmoittautuvat Veera Bohjanen sekä Kai Gerey. Valitaan heidät.
Päätös: Valitaan sometiimiin Veera Bohjanen ja Kai Gerey.

§ 102 Muut esille tulevat asiat.
Kokous:
Passi pysäköintiin:
Louna: Entinen nuvalainen Noora Kekola laittanut viestiä, jossa kysyy, voisiko nuva viedä eteenpäin
Seinäjoen lukion parkkipaikkaongelmaa. Kekola ehdottaa, että voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi
pysäköintipassi, joka oikeuttaisi pysäköinnin uimahallin pihaan esimerkiksi klo 8-16 välisenä aikana.
Keskustellaan. Esiin nousee myös Seinäjoen Lyseon vaikea mautoparkkitilanne. Pohditaan myös Nurmon

tilannetta. Johannes Karhu kertoo kaupunkiympäristön liikennejaostosta, joka käsittelee näitä asioita.
Hän muistuttaa myös kaupungin sivuilta löytyvästä palautelaatikosta, johon tällaisia asioita voisi myös
kokeilla jättää. Pilvi Mantere vie asian kaupunkiympäristölautakuntaan.
Liikenne- ja viestintäministeriön ajokorttilain uudistus: Sofia Leinonen muistuttaa, että käytäisiin
kommentoimassa Liikenne- ja viestintäministeriön ajokorttilain uudistusta.
https://docs.google.com/document/d/1904njPbDThxAFfspJr8HJC_vYJTlU8R5oDfQg7agOnA/edit#headin
g=h.4sqmwjc7yn5v
Kaupunkistrategia-kysely: : Nuvakummi Marko Hakala muistuttaa meitä vastaamaan
kaupunkistrategiakyselyyn: seinajoki.fi/strategia. Kysely on sunnuntaihin asti auki, jaetaan kyselyä vielä
meidän someissa.
Lapsiparlamentti: Nuvakummi Kati Särmö kertoo, että Seinäjoellakin on nyt alkamassa lapsiparlamentti
ja muistuttaa meitä tekemään sitten heidän kanssaan yhteistyötä.
Osallistuvan budjetoinnin äänestys: Yhteyshenkilö Kirsi Mattila kertoo osallistavan budjetoinnin
äänestyksestä, joka avataan pian (parin viikon sisällä). Tässä äänestys tapahtuu vahvan tunnistautumisen
avulla, wilma-tunnuksilla, ja äänioikeutettuja ovat 13-vuotiaat ja vanhemmat. Tätäkin voitaisiin jakaa
somessa.

§ 103 Seuraavan kokouksen ajankohta.
Kokous:
Päätös: Seuraava kokous on 29.11 klo 17. Paikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

§ 104 Kokouksen päättäminen.
Kokous:
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.28.

