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Nuorisovaltuuston kokous 

 

Aika: 21.4.2020 klo 17:00  

Paikka: Microsoft Teams 

 
Haapanen Eero poistui 18.45 

Heinonen Inari 

Kerola Oona-Peppi poistui 18.57 

Kuusinen Emma 

Lahtinen Emilia 

Lehto Jonna 

Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia 

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos 

Puoliväli Riikka poistui 18.51 

Rantala Enna poistui 18.07  

Rönö Lyyti 

Saarela Eemeli 

Takanen Jere  liittyi 17.25 poistui 18.15 

Tammelin Niko 

Välimäki Hanna poistui  

screenshotin jälkeen 

Ylinen Tuomas liittyi 18.04 

 

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta 

 

 
1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.12 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kokouskutsu lähetetty viikkoa ennen 

sähköpostiin ja paikalla on vähintään ⅓ osa jäsenistä. 

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Käydään läpi edellisen kokouksen pöytäkirja pääpiirteittäin 

- Tytti luki lävitse edellisen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin.  

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Aktiivipäivät järjestetään poikkeusoloista johtuen etäversiona 8.-9.5. 2020. Teemana 

Demokratiaa vahvistamassa poikkeusoloissa.  

- Kaikki nuorisopalveluiden ryhmätoiminnat ovat peruttu toistaiseksi. Toiminta on 

siirretty nettiin, jonka kautta järjestetään kilpailuja, kyselyitä ja Instagram-

livelähetyksiä, lisäksi nuorisopalveluille on avattu Discord. Kyläkolli ei ole ollut liikkeellä, 

mutta sen tavallisesti kiertämiin paikkoihin on menty jaloin tapaamaan nuoria. 

- Manu on avannut oman Discordin nuorisovaltuustojen välistä yhteydenpitoa varten.  

- Sähköpostiin on saatu lausuntopyyntö Tampereen raitiotien seudullista 

yleissuunnitelmaa koskien. Lausuntoa pyydetään 17.5. 2020 mennessä ja aiheesta 

pidetään Microsoft Teams palaveri 5.5. klo 17.00 

6§ Viestintävastaavan valinta 

- Valitsimme Riikka Puolivälin yksimielisesti viestintävastaavaksi loppuvuoden ajaksi. 

7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista 

- Sotelautakunnalla ei ole ollut kokousta vähään aikaan. 

- Elinympäristölautakunnalla ei ole ollut uutta kokousta edellisen nuorisovaltuuston 

kokouksen jälkeen.  

- Siken kokous järjestettiin samaan aikaan kuin nuorisovaltuuston kokous. 
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- Kaupunginvaltuuston kokouksessa ei tullut esille mitään nuorisovaltuustoa erityisesti 

koskevaa. 

- Maakunnallisessa nuorisotyöryhmässä on puhuttu poikkeusoloista ja ideoitu Manun 

Discordin teemailtoja.  

- Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä on käsitelty enimmäkseen poikkeusoloja, 

miten niitä voisi parantaa, sekä poikkeusolojen tukiryhmistä, jotka toimivat etänä. 

Kouluterveyden ja opiskelijahuollon palvelut ovat tavoitettavissa puhelimitse 

ajanvarausta varten. 

8§ Aloitteet 

- Ruokakomero-aloitteen suhteen ei ole tullut mitään uutta esille. Aloitteen ajamisen 

jatkaminen jää myöhempään ajankohtaan, koronaepidemian jälkeiseen aikaan. 

9§ Kaavoitusasiat 

- Käsittelimme Huutijärven ammattikoulun asemakaavaa. Osa vanhasta 

rakennuksesta puretaan mm. kosteusvaurioiden takia. Alueelle rakennetaan 

asuinrakennuksia, yritystoimintaa, päiväkoti, palvelutalo ja ravintolatoimintaa. Lyyti 

Rönö tutkii ja selvittää asiaa Tytin kanssa. He myöskin päättävät vaatiiko asia nuvan 

lausuntoa tai yksityisten nuvan jäsenten kommenttia. 

10§ Talousasiat 

- Omalla pankkitilillä on 2265.67euroa. Talousasioihin liittyen ei ole tullut mitään uutta 

esille.  

11§ Säännöt 

- Hyväksyimme sääntömuutoksen koskien etäkokousten järjestämistä ja 

päätösvaltaisuutta: Nuorisovaltuusto voi pitää päätösvaltaisen kokouksen myös 

etäyhteydellä. Etäyhteydessä pitää pystyä äänellä ja kuvalla varmentamaan 

henkilöiden paikallaolo ja pystyä näyttämään dokumentteja kaikille kokouksessa 

mukana oleville. Päätösvaltaisuus määräytyy samoin perustein kuin tavallisessa 

kokouksessa. 

- Ylimääräinen kokous: Jos ⅓ nuorisovaltuuston jäsenistöstä vaatii puheenjohtajalta 

ylimääräistä kokousta, pitää se järjestää ennen seuraavaa varsinaista kokousta 

vaadittua asiaa varten. Jos ylimääräistä kokousta vaaditaan henkilövalintaan, niin 

silloin ½ jäsenistöstä tulee vaatia ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Näin kokous 

saadaan päätösvaltaiseksi. 

- Käsittelimme palaverikorvauksien mahdollisuutta. Vastuutiimi alkaa rakentamaan ns. 

leimakortti-ideaa, johon liittyvät lopulliset päätökset tehdään kokouksessa. Idean 

pohjana on aktiivisuuden määrään perustuva palkkio.  

- Päätimme poistaa sääntöjen pykälästä 12 seuraavan lauseen: Lisäksi kokouksesta 

lähetetään muistutus kahta päivää ennen kokousta. 

12§ Viestintä 

- Nuvan syntymäpäivien juhlapäivänä järjestettiin Instagram-live, jossa oli mukavasti 

osallistujia.  
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- Uutena ideana esitettiin karanteenihaaste, pari kertaa viikossa nuvan somessa 

julkaisema haaste, esim. kuva, video tai tanssi. Viestintävastaava Riikka Puoliväli 

kerää ideoita haasteita varten, joita aletaan käsittelemään viikolla 19.  

13§ SAP ’20 suunnittelu 

- Kysymyksiä kerätään kouluilta yhteiskuntaopin opettajien välityksellä. Lisäksi 

kysymyksiä voi lähettää nuvan Instagramiin tai sähköpostiin. Kysymysten 

lähettämiseen on aikaa 5.5.2020 saakka.  

- Valtuutettujen vastaukset puolestaan lähetetään takaisin kouluille. 

- Myös nuorisovaltuuston jäsenet voivat lähettää kysymyksiä päättäjille.  

14§ Stipendit 

- Nuorisovaltuuston stipendit ovat yläkouluilla 30€ ja lukiolla 50€.  

- Tämän vuoden stipendin saajan kriteerit ovat seuraavat: Stipendin saaja on 

osoittanut poikkeustilanteessa kiinnostuksensa ja aktiivisuutensa yhteiskunnallisissa 

asioissa ja tukenut toisia. 

- Emma Kuusinen ottaa yhteyttä kouluihin.  

15§ Oppilaskunnille järjestettävä toimintaraha/kilpailu 

- Koulujen oppilaskuntien aktivointiin varattua 5000 euroa ei ole toistaiseksi vedetty 

pois poikkeustilanteen takia.  

- Raha on käytettävä vuoden loppuun mennessä.  

- Oppilaskuntien kilpailusta tiedotetaan elokuussa ja osallistumiseen on aikaa 30.9. asti. 

- Oppilaskunnat voivat jakaa ideansa nuvalle kuvana, videona tai sähköpostina. 

- Keskustelua jatketaan Whatsapp-ryhmässä ja asiasta päätetään seuraavassa 

kokouksessa. 

16§ Nuva 25v. juhlat 

- Päivämäärä on siirretty 12.9.2020 ja asiasta on ilmoitettu nuvan somessa sekä 

kutsuvieraille.  

17§ Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita 

18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Sopivasta päivästä tehdään kysely ja asiasta päätetään Whatsapp-ryhmässä 

päätösvallan puuttumisen takia.  

19§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.58 

 

 

 

__________________________                         ___________________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin                   Sihteeri Emma Kuusinen 

 


