Aika: Torstai 15.3.2018 klo 17.36–19.34
Paikka: Hallintotalon valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa
Osallistujat:
Roosa Rantala, puheenjohtaja
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Ellen Bos, sihteeri
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Sakarija Mohamed

Fina Thölix

Tara Korkiakoski

Benjamin Sopola
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Inkeri Pöllänen
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Ida Österholm

Jasmine Marjeta

Altti Vistilä

Andrea Borgmästars

saapui kello 17:56
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______________________________________________________________________________
Yleiskokouksen kokoustiedot
Torstai 15.3.2018 klo 17.30
Hallintotalon valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa
________________________________________________________________________________
Asia no
1

Kokouksen avaaminen
Kokous avataan kello 17:36

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 Sakarija Mohamed.

4

Esityslistan hyväksyminen
Roosa Rantala esittää, että asiakohta 10 ” h#g - Nuorten kanssa
suurella sydämellä” siirretään asiakohdaksi 6. Lisäksi lisätään
asiakohdaksi 10 aihe ”nuorisovaltuutettujen mahdollisuus
hygienia- ja järjestyksenvalvojapassikoulutukseen”.

Esityslista hyväksytään muutoksin

5

Lautakuntakuulumiset
Kirill Helsing kertoo teknisen lautakunnan kokouksesta.
Inkeri Pöllänen kertoo kulttuuri- ja liikuntalautakunnan
kokouksesta.
Oskari Laaksonen kertoo Vähänkyrön aluelautakunnan
kokouksesta.
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6

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
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 kulttuurija kirjastopalvelut voivat toteuttaa. Toki nuoret ovat halutessaan
tervetulleita osallistumaan myös toteutukseen.
Toimenpide-esitys: h#g – Nuorten kanssa suurella sydämellä
hankkeen vastuuhenkilöt tapahtumakoordinaattori Max Bäckman
ja informaatikko Minna Rinta-Valkama tulevat esittelemään
hanketta ja kertomaan mitä nuorisovaltuustolta toivotaan.
Nuorisovaltuusto esittää kysymyksiä aiheesta.
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Päätös: Max Bäckman ja Minna Rinta-Valkama esittelevät
aiheen. Käydään avointa keskustelua aiheesta. Käy ilmi, että
Ristinummen alueella tehdään jo osallistuvaa budjetointia, joten
jokin toinen alue olisi parempi. Aino Niskala toivoo, että
nuorisovaltuuston ja kirjaston yhteistyöstä tulee todellista, ja
nuorisovaltuutetut ovat mukana toteutuksessa.
Suunnitteluvaliokunta ottaa asian käsiteltäväkseen seuraavassa
valiokuntakokouksessa. Asiaan palataan huhtikuun
yleiskokouksessa.

7

HALO/O –teemapäivä 2.3.

Nuorisovaltuusto järjesti 2.3. Nuorten hyvinvointiin keskittyvän
teemapäivän. Teemapäivään kuului tapahtuma Rewell Centerissä,
sekä keikallinen iltatapahtuma WS Arenalla

Toimenpide-esitys: Käydään läpi tapahtuma. Mikä meni hyvin,
mitä parannettavaa jäi? Käydään läpi kokonaisbudjetti.

Päätös: Keskustellaan aiheesta ja käydään läpi tapahtuman
yksityiskohtainen budjetti. Tapahtuma oli nuorisovaltuuston
mielestä onnistunut, ja saavutti ne, joilla ei lomalla ollut muuta
ohjelmaa. Todetaan, että nuorisovaltuuston tapahtumien
markkinointi ei ole vain valiokunnan vastuulla, vaan jokaisen
nuorisovaltuutetun tulee mainostaa nuorisovaltuuston tapahtumia
omalle lähipiirilleen.

Antonio Teca saapuu kokoukseen 17:56
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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.

Toimenpide-esitys: Käydään läpi aiemmin kirjoitettu mielipide.
Päätetään lopullisen lausunnon kirjoittaja.

Päätös: Kirill Helsing referoi lyhyesti nuorisovaltuuston
aiemmin kirjoittaman mielipiteen. Aiheesta keskustellaan ja
todetaan nuorisovaltuuston olevan edelleen samaa mieltä
aiemmin kirjoittaman mielipiteensä kanssa. Henna Nyrhinen,
Roosa Rantala ja Henna Hakala, mahdollisesti yhdessä Markus
Halla-ahon kanssa, kirjoittavat lopullisen lausunnon.

9

Nuorisovaltuuston avustukset nuorten omaehtoisen toiminnan
toteuttamiseen kesälle 2018

Nuorisovaltuusto tulee jakamaan nuorille vuonna 2018 rahaa
nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseksi ja nuorten
osallisuuden kasvattamiseksi harrastuskentässä.
Toimenpide-esitys: Nuorisoasiainkoordinaattori on luonnostellut
stipendien arviointikriteeristöä. Käydään läpi stipendien tilanne.
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Päätös: Nuorisovaltuusto on aiemminkin puhunut stipendien
jakamisesta nuorille, mutta kaupungin säästöjen takia asia on
laitettu jäihin. Avustukset pyritään saamaan jakoon keväällä,
mutta ensin täytyy selvittää avustusten jakoon liittyvät
hallinnolliset seikat. Avointa keskustelua. Näkyvyys- ja
markkinointivaliokunta alkaa suunnitella avustusten
markkinointia.

10

Nuorisovaltuutettujen mahdollisuus hygieniapassi- ja
järjestyksenvalvojakoulutukseen
Nuorisovaltuustossa on keskusteltu hygieniapassikurssin sekä
järjestyksenvalvojakurssin järjestämisestä nuorisovaltuutetuille.
Näin nuorisovaltuutetut voisivat toimia nuorisovaltuuston
omissa tapahtumissa monipuolisemmissa rooleissa, eikä
palveluja tarvitsisi ostaa niin laajasti ulkopuolelta.
Toimenpide-esitys: Kaikki halukkaat, lähettävät Aino
Niskalalle viestillä, haluavatko hygieniapassi- vai
järjestyksenvalvojakoulutukseen. Huomioitavaa on, että
järjestyksenvalvojan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
Mahdollisuuksia kurssin järjestämiseksi tai nuorisovaltuuston
edustajien kurssimaksujen maksamiseksi selvitetään
ilmoittautuneiden mukaan.
Päätös: Hyväksytään.

11

Nuorisovaltuuston vastuu tapahtumatiedottamisessa
Vaasan kaupungissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia ja
harrastusmahdollisuuksia alle 18-vuotiaille nuorille. Nuoret eivät
kuitenkaan ole tietoisia kaikista mahdollisuuksista, ja nuorilta
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tulleen viestin perusteella kaupungin markkinointi ei saavuta
kohdeyleisöä tarpeeksi laajasti. Yksi nuorisovaltuuston tehtävä
kuntaorganisaatiossa on välittää tietoa nuorille alueen
tapahtumista yms. toiminnasta.

Toimenpide-ehdotus: Keskustellaan nuorisovaltuuston vastuusta
asiassa. Aino Niskala esittelee ehdotuksensa nuorisovaltuuston
viikoittaisesta ”tapahtumakehyksestä”

Päätös: Roosa Rantala toteaa, että on tärkeää, että
nuorisovaltuusto jakaa tietoa alueen tapahtumista nuorille. Idea
tapahtumakehyksestä hyväksytään. Todetaan, että kehyksellä
varustettuja ”mainos-postauksia” voisi ilmestyä 2-3 kertaa
kuukaudessa, jotta nuorisovaltuuston some-kanavat eivät
muuttuisi pelkiksi mainoskanaviksi. Näkyvyys- ja
markkinointivaliokunta aloittaa kehyksen työstämisen.

Jasmine Marjeta poistuu kokouksesta kello 18:48.

12

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

VAASAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

NO 3/2018

Nuorisovaltuusto

15.3.2018

7

vaatetus toisi selkeyttä järjestävästä tahosta ja oikeanlainen
painatus välittäisi informaatiota nuorisovaltuuston somekanavista tehokkaasti.

Toimenpide-ehdotus: Keskustellaan oheis- ja
markkinointimateriaalien tarpeellisuudesta sekä niiden
hankinnasta. Valitaan vastuuhenkilöt logoille tarvittaessa.

Päätös: Nuorisovaltuustolle tarvitaan hupparit, sekä tapahtumissa
jaettavia kyniä. Suunnittelu- sekä näkyvyys- ja
markkinointivaliokunta aloittavat markkinointimateriaalien
suunnittelun. Markkinointimateriaalien ulkoasu esitellään ja
hyväksytään 19.4. yleiskokouksess.

13

Kevään 2018 tapahtumat
Nuorisovaltuuston kesäloma alkaa YleX Pop –tapahtuman
jälkeen 3.6. Keväälle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla muita
nuorisovaltuuston tapahtumia.

Toimenpide-ehdotus: Keskustellaan kevään
tapahtumamahdollisuuksista.

Päätös: Päätetään järjestää Vappu-teemainen open stage
nuorisokahvila Walkersissa. Sen lisäksi järjestetään somearvonta, jossa arvotaan Gasellien nimikirjoituksilla varustettu
kangaskassi.
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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tehtäväksianto
Pohjanmaan nuorisovaltuustoille

Vuoden 2020 alussa Suomi jaetaan 18 maakuntaan. Silloin monet
palvelut, mm. sosiaali- ja terveyspalvelut sekä paljon alueellisia
tehtäviä, siirretään saman katon alle. Organisaatiotasolla uudistus
koskettaa mm. kuntia, sairaanhoitopiirejä, sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita, pelastuslaitoksia,
maakuntaliittoja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä
TE-toimistoja.

Toimenpide-ehdotus: Pohjanmaalla valmistellaan uudistusta
laajassa yhteistyössä ja halutaan, että myös nuorten ääni nousee
esiin. Vaasan nuorisovaltuusto on koulutusleirillään vastannut
annettuihin kysymyksiin. Käydään läpi kysymykset ja vastukset,
sekä valitaan kaksi edustajaa 10.4. klo 17–20 Vaasassa
pidettävään tilaisuuteen, jossa maakunnan kaikkien
nuorisovaltuustojen viesti kootaan yhteen. Tähän tilaisuuteen
kutsutaan yhdessä nuorten kanssa myös kunnan
nuorisovaltuustosta vastaava työntekijä. Tilaisuudessa annetaan
lisätietoa maakunnallisesta nuorisovaltuustosta, joka perustetaan
tulevaisuudessa jokaiseen maakuntaan.

Päätös: Altti Vistilä avaa lyhyesti Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmaa. Käydään läpi kysymykset ja vastaukset. 10.4.
tapaamiseen osallistuu Vaasan nuorisovaltuuston edustajina Ellen
Bos sekä Andrée Martinez. Roosa Rantala on varalla, jos
jompikumpi on estynyt
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Muut asiat

Aino Niskala muistuttaa nuorisovaltuutettuja palauttamaan
verokortit.

Aino Niskala haastattelee jälleen kaikki nuorisovaltuutetut.

Valtuutettujen tulee valita heille sopiva haastatteluaika listalta.

Käydään läpi koulujen aamunavaustilanne.

Aino Niskala on lomalla 30.3.-12.4. eikä ole silloin
tavoitettavissa.

16

Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään kello 19.34.

_________________________

__________________________

Roosa Rantala

Ellen Bos

Puheenjohtaja

Sihteeri

__________________________

__________________________

Sakarija Mohamed

Henna Nyrhinen

Pöytäkirjantarkastaja
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