
 

 

Aika: Torstai 19.4.2018 klo 17.39 – 19.33 

Paikka: Hallintotalon valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

 

Osallistujat: 

Antonio Teca, ordförande 

Ellen Bos, sekreterare 

Tara Korkiakoski 

Henna Nyrhinen 

Asa Duveskog 

Fina Thölix 

Andrea Borgmästars 

Emmi Haapaniemi 

Janna Sand 

Henna Hakala 

Jasmine Marjeta 

Aurora Ketola 

Benjamin Sopola 

Nansi Angalo 

Roosa Rantala 

Dennis Mokabber 

Altti Vistilä 

 

Neo Paavola (1.varaed.)  

Andreé Martinez (3.varaed.) 

Kirill Helsing (5. varaed.) 

Mimi Rautakorpi (9.varaed..) 

 

Nuorisoasiainkoordinaattori Aino Niskala 

 

 

_________________________  __________________________ 

Antonio Teca    Ellen Bos 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

__________________________  __________________________ 

Henna Hakala   Henna Nyrhinen   

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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______________________________________________________________________________ 

Yleiskokouksen kokoustiedot 

 Torstai 19.4.2018 klo 17.30 

 Hallintotalon valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

________________________________________________________________________________ 

Asia no  

1 Kokouksen avaaminen  

Kokous avataan kello 17:39 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Henna 

Nyrhinen ja Henna Hakala. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään. 

 

5 Lautakuntakuulumiset 

 

Kirill Helsing, Altti Vistilä, Janna Sand ja Andrea Borgmästars 

kertovat lautakuntakuulumiset. 
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6 Youth in Iceland  

 

Vaasan kaupunginhallitus on pyytänyt nuorisovaltuustolta 

lausuntoa vasemmistoliiton Harri Moision 18.12.2017 

jättäneeseen Youth in Iceland –aloitteeseen. Nuorisovaltuusto on 

aiemmin ollut Moisioon yhteydessä aloitteen tiimoilta ja tätä 

tapaamista varten on kirjoitettu nuorisovaltuuston alustava 

mielipide. Mielipiteen pohjalta on kirjoitettu lausunto. 

 

Toimenpide-ehdotus: Käydään läpi kirjoitettu lausunto. 

Hyväksytään lausunto.  

 

Päätös: Aino Niskala ja Henna Nyrhinen esittävät lausunnon. 

Nuorisovaltuuston edustajia pyydetään lukemaan lausunto ja sen 

jälkeen äänestämään lausunnon hyväksymisestä. Lausunnosta 

käydään avoin keskustelu. Suoritetaan äänestys kättä nostamalla. 

Enemmistö hyväksyy lausunnon. Käydään keskustelu siitä, onko 

järjestyssääntöjen muuttaminen oleellista. Lausunto hyväksytään. 

Aino Niskala esittää lausunnon edelleen kaupunginhallitukselle. 

 

 

7 Nuorisovaltuuston avustukset nuorten omaehtoisen toiminnan 

toteuttamiseen kesälle 2018 

 

Nuorisovaltuusto on suunnitellut jakavansa nuorille vuonna 2018 

rahaa nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseksi ja nuorten 

osallisuuden kasvattamiseksi harrastuskentässä. On kuitenkin 

käynyt ilmi, että nuorisovaltuuston toimintasääntöä ja 

mahdollisesti hallintosääntöä tulee muuttaa avustusten jakamisen 

mahdollistamiseksi.  
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Toimenpide-esitys: Aino Niskala jatkaa asian selvittämistä. 

Kesäraha-avustusten jakoa siirretään syksyyn 2018, mahdollisesti 

kevääseen 2019. Todetaan, että Nuorisovaltuustolla on 

velvollisuus jakaa tietoa kaupungin muista avustuksista nuorille 

ja pohditaan eri keinoja osallistaa nuoria nuorisovaltuuston 

tapahtumajärjestämiseen.  

Päätös: Asian selvittelyä jatketaan.  

 

8 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarin ylläpitämä nuorten lehti 

 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari alkaa julkaista 

nettisivuillaan nuorten lehteä, johon myös nuorisovaltuustolta on 

pyydetty sisältöä. Arvioitu julkaisuajankohta on toukokuu. 

Nuorisovaltuustolta toivottu sisältö voi olla blogi, kooste 

yleiskokouksessa käsitellyistä asioista tai muu mielipidepalsta.  

 

Toimenpide-ehdotus: Nuorisotiedottaja Tiina Palonen esittelee 

idean lehdestä. Käydään läpi tehtävänjako suunnittelu- ja 

toteutusvaliokunnan kesken. Näkyvyys- ja 

markkinointivaliokunta ottaa kopin lehden mainonnasta.  

 

 

Päätös: Tiina Palonen esittää ehdotuksen ja siitä käydään avoin 

keskustelu. Nuorisovaltuuston edustajista muutama 

vapaaehtoinen kokoontuu lähiaikana keskustelemaan asiasta lisää 

Tiina Palosen kanssa.  Asiasta keskustellaan uudestaan 

seuraavissa kokouksissa. 
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9 Nuorisovaltuuston vastuu tapahtumatiedottamisessa  

Vaasan kaupungissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia ja 

harrastusmahdollisuuksia alle 18-vuotiaille nuorille. Nuoret eivät 

kuitenkaan ole tietoisia kaikista mahdollisuuksista, ja nuorilta 

tulleen viestin perusteella kaupungin markkinointi ei saavuta 

kohdeyleisöä tarpeeksi laajasti. Yksi nuorisovaltuuston tehtävä 

kuntaorganisaatiossa on välittää tietoa nuorille alueen 

tapahtumista yms. toiminnasta. Nuorisovaltuustossa on kehitelty 

ideaa nuorisovaltuuston some-tileillä käytettävästä 

”tapahtumakehyksestä” 

 

Toimenpide-ehdotus: Näkyvyys- ja markkinointivaliokunta 

esittelee luonnoksen tapahtumakehyksestä. Hyväksytään luonnos.  

 

Päätös: Roosa Rantala esittää luonnosehdotukset. 

Luonnosehdotuksista käydään avoin keskustelu. Äänestetään 

kättä nostamalla. Valitaan yksimielisesti roosan värinen 

tapahtumakehys. 

 

10 h#g - Nuorten kanssa suurella sydämellä 

 

Kulttuuri- ja kirjastotoimessa on käynnissä opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittama hanke h#g – Nuorten kanssa 

suurella sydämellä. Hankkeen tavoitteena on järjestää 

kaupunginkirjaston toimipisteissä toimintaa nuorille, jotka usein 

jäävät vähemmälle huomiolle kirjaston tapahtumatarjonnassa. 

Hankehakemuksessa on yhtenä tavoitteena saada nuoret mukaan  
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suunnittelemaan toimintaa. Tähän toivotaan apua Vaasan 

nuorisovaltuustolta.  

 

Ajatuksena on antaa nuorisovaltuuston käyttöön tietty summa 

hankeavustuksesta. Nuorisovaltuusto saa ideoida ja päättää mitä 

kyseisellä summalla järjestetään nuorille. Toiveena on, että 

toimintaa järjestettäisiin keskustan ulkopuolella, esim. 

Ristinummella ja Vähässäkyrössä. 

Ensisijaisesti toiveena on kirjaston tiloissa järjestettävä toiminta, 

mutta muutkin tilat tulevat kysymykseen. 

 

Nuorisovaltuustolta toivotaan ideoita ja toiveita, jotka kulttuuri- 

ja kirjastopalvelut voivat toteuttaa. Toki nuoret ovat halutessaan 

tervetulleita osallistumaan myös toteutukseen. 

 

Toimenpide-esitys: Suunnitteluvaliokunta on kokoontunut 

aiheen tiimoilta ja esittelee eri tapahtumaideoita. 

Nuorisovaltuusto äänestää, mitä ideaa viedään pidemmälle.  

 

Päätös: Henna Nyrhinen esittelee suunnittelujaoston esiin tuomat 

eri ideat: Elokuvailta, teatteria/teatterikerho, elokuvien ja kirjojen 

vaihto tai kirjailijatapaaminen, jolloin keskustellaan jostain 

raskaasta ja ajankohtaisesta aiheesta jonkun kirjailijan kanssa. 

Nyrhinen esittää, että mikäli useita ideoita syntyy niistä voi 

vapaasti ilmoittaa hänelle. Nämä ehdotukset vahvistetaan 

seuraavassa kokouksessa ja kokouksen jälkeen kirjastolle 

ilmoitetaan nuorisovaltuuston kanta asiassa. 
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11 Nuorisovaltuuston oheis- ja markkinointimateriaalit 

 

Vaasan nuorisovaltuusto osallistuu tasaisesti erilaisille messuille 

sekä muihin tapahtumiin, joissa on mahdollisuus jakaa nuorille 

nuorisovaltuuston markkinointimateriaaleja. Lisäksi on noussut 

esiin, että nuorisovaltuuston tapahtumissa yhdenmukainen 

vaatetus toisi selkeyttä järjestävästä tahosta ja oikeanlainen 

painatus välittäisi informaatiota nuorisovaltuuston some-

kanavista tehokkaasti. Yleiskokouksessa 15.3. on päätetty, että 

nuorisovaltuustolle tilataan kyniä ja hupparit. 

 

Toimenpide-ehdotus: Emmi Haapaniemi esittää, että 

nuorisovaltuusto voisi tilata omalla painatuksella myös 

kondomeja. Keskustelua aiheesta. Näkyvyys- ja 

markkinointivaliokunta esittelee oheismainonnan ilmeen. 

Hyväksytään ilme ja päätetään jatkotoimenpiteistä.  

 

Päätös: Emmi Haapaniemi esittelee asian. Aino Niskala 

kommentoi, että asiasta keskustellaan lisää sen jälkeen, kun 

Niskala on keskustellut nuorisopalveluiden johtajan kanssa.  

 

Roosa Rantala esittää Ida Österholmin ehdotuksen huppareiden 

layoutiksi. Avoin keskustelu käydään huppareiden ulkonäöstä ja 

väristä. Äänestys käden nostolla järjestetään siitä mikäli 

huppareissa tulee olla huput. Äänimääräksi tuli 11 ääntä 

collegepaidan puolesta ja 8 ääntä hupparille. Nuorisovaltuusto 

äänestää valkoisen collegepaidan puolesta. Aino Niskala tilaa 

nämä paidat. 
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12 Vappu Open Stage 27.4. 

Nuorisovaltuusto järjestää Open Stagen 27.4. klo 18.30-21.30. 

Paikalla Rokkikoulu ja muutama ennalta sovittu esiintyjä ja 

viimeisen viikon markkinointikampanjat.  

 

Toimenpide-ehdotus: Käydään läpi tehtävänjako iltaa varten. 

 

Päätös: Emmi Haapaniemi ja Henna Nyrhinen esittelevät asian. 

Haapaniemi ja Nyrhinen toivovat, että mahdollisen moni 

nuorisovaltuuston edustajista osallistuu. Nuorisovaltuuston 

edustajat pyydetään markkinoimaan Open Stagea omassa 

sosiaalisessa mediassa. Haapaniemi ja Nyrhinen kertovat myös 

vähän Open Stage- ohjelmasta. 

 

13 Muut asiat 

 

Keskustellaan mahdollisen NuvaGaalan järjestämisestä 

joulukuussa 2018.  

 

Pöytäkirjantarkastajien vastuu nimilistojen oikeellisuudessa. 

 

 

14 Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päättyy kello 19.33. 
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_________________________  __________________________ 

Antonio Teca    Ellen Bos 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

__________________________  __________________________ 

Henna Hakala   Henna Nyrhinen   

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  



 

 

 


