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Nuorisovaltuusto 2019-2020 
 

Kaudella 2019-2020 Vaasassa toimi toinen vaaleilla valittu nuorisovaltuusto.  Vaalit järjestettiin 

marraskuussa 2018.  

 

Varsinaiset edustajat kouluineen ja äänimäärineen:  

Prince Kafarhire Onkilahden yhtenäiskoulu  124, kiintiö  24.5.2019 eroanomus 

Ellen Bos  Vasa Övningsskola gym. 84, kiintiö 

Lauri Niemistö  Vaasan lyseon lukio 79, kiintiö 

Alina Östergård Borgaregatans skola 68, kiintiö 

Tara Korkiakoski Merenkurkun koulu 54, kiintiö 

Jesse Kurunsaari Variskan koulu 53, kiintiö 

Aatu Puisto  VAMIA  43, kiintiö 

Isac Sjövall  Vasa gymnasium 41, kiintiö 

Minttu Ranta  Savilahden yhtenäiskoulu 15, kiintiö 

Ellen Norrback Vasa Övningsskola 7-9 29, kiintiö 

Madelene Teca Onkilahden yhtenäiskoulu 55 

Frej Forsén  Vasa Övningsskola gym. 50 

Kirill Helsing  Vasa Övningsskola gym. 49   

Inkeri Pöllänen Vaasan lyseon lukio 48 

Hampus Enlund Borgaregatans skola 46   

Laura Nieminen Variskan koulu 45 

Isac Sjövall  Vasa gymnasium 41 

Mimi Rautakorpi Vaasan lyseon lukio 41 

Asa Duveskog  VAMIA  37 

Joel Pöyhönen VAMIA  35 

Oskari Laaksonen Vaasan lyseon lukio 31 

Nuutti Uggelberg Vaasan lyseon lukio 31 

Ella Filppula  Variskan koulu 30 

Leo Laine   Vaasan lyseon lukio  30  24.5.2019 alkaen 
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Varaedustajat kouluineen ja äänimäärineen:  

(1.       Varaedustaja: Leo Laine Vaasan lyseon lukio 30  Varsinainen 24.5.2019 alk. 

2.       Varaedustaja: Jeremie Kashamura Vaasan lyseon lukio 28 

3.       Varaedustaja: Ahmed Al-Jaberi Vaasan lyseon lukio 28 

4.       Varaedustaja: Dani Mokabber Merenkurkun koulu  28 

5.       Varaedustaja: Ida Utriainen Vasa Övningsskola gym. 26 

6.       Varaedustaja: Henna Nyrhinen VAMIA  24 

7.       Varaedustaja: Jerin Waller Vasa Övningsskolas gym. 24 

8.       Varaedustaja: Roope Laitala VAMIA  24 

9.       Varaedustaja: Esron Rwamucyo VAMIA  22 

10.    Varaedustaja: Petteri Lylander VAMIA  22 

10.    Varaedustaja: Lassi Jokinen Vaasan lyseon lukio 21  24.5.2019 alkaen 

 

Järjestäytymiskokouksessa 24.1.2019 nuorisovaltuustolle valittiin puheenjohtaja ja muu 

hallitus (yhteensä seitsemän henkilöä). 

Puheenjohtajan paikalle hakivat Aatu Puisto, Kirill Helsing ja Inkeri Pöllänen. Kirill Helsing 

valittiin. 

Vaikuttamisesta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi (1.) valittiin yksimielisesti Ellen Bos.  

Toiminnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi (2.) valittiin yksimielisesti Inkeri Pöllänen. 

Viestinnästä vastaavaksi varapuheenjohtajaksi (3.) valittiin yksimielisesti Alina Östergård. 

Pääsihteeriksi hakivat Laura Nieminen ja Jesse Kurunsaari. Laura Nieminen valittiin. 

Taloussihteeriksi hakivat Tara Korkiakoski ja Nuutti Uggelberg. Nuutti Uggelberg valittiin.  

Viestintäsihteeriksi hakivat Tara Korkiakoski ja Jesse Kurunsaari. Tara Korkiakoski valittiin. 

 

Järjestäytymiskokouksessa valittiin lisäksi nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, joissa 

nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

 

Lautakuntaedustajat kaudella 2019-2020 olivat: 

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Lauri Niemistö, varaedustaja Inkeri Pöllänen 

Kasvatus- ja opetuslautakunta Ella Filppula (myös suomenkielinen jaosto),  

varaedustaja Ida Utriainen (myös ruotsinkielinen 

jaosto) 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta Tara Korkiakoski, varaedustaja Alina Östergård 

Tekninen lautakunta Asa Duveskog, varaedustaja Hampus Enlund  

16.1.2020 alkaen Hampus Enlund, varaedustajana 

Aatu Puisto 

Koulutuslautakunta Isac Sjövall, varaedustaja Hampus Enlund 

16.1.2020 alkaen Inkeri Pöllänen, varaedustaja Laura 

Nieminen 

Vähänkyrön aluelautakunta  Oskari Laaksonen, varaedustaja Nuutti 

Uggelberg 

 

Lisäksi nuorisovaltuustolla on edustus seuraavissa kaupungin aluetoimikunnissa, 

neuvostoissa ja työryhmissä. 

Gerbyn aluetoimikunnassa edustajana toimi Joel Pöyhönen. 

Variskan aluetoimikunnassa yhteyshenkilönä toimi Jesse Kurunsaari. 

Vaasan suomalaisen seurakunnan kasvatustyön johtokunnassa nuorisovaltuuston 

edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimi Henna Nyrhinen, 20.2.2020 alkaen Laura 

Nieminen. 

Nuorisovaltuusto sai loppuvuodesta 2018 edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella 

maahanmuuttajaneuvostoon. Madelene Teca toimi edustajana neuvostossa. 

Vaasan Ruokapalveluiden pääosin kouluruokaa käsittelevässä ruokaraadissa toimi 10-

henkinen edustajisto. Mukana olivat Henna Nyrhinen, Jerin Waller, Aatu Puisto, Ella 

Filppula, Laura Nieminen, Madelene Teca, Isac Sjövall, Alina Östergård, Frej Forsén ja 

Ahmed Al-Jaberi. 12.12.2019 alkaen edellisten lisäksi Lauri Niemistö ja Leo Laine. 

 

 

Yleiskokoukset 

 

Nuorisovaltuuston toiminta perustuu yleiskokouksille. Yleiskokoukset järjestetään kerran 

kuukaudessa, pääosin torstaisin klo 17.30 alkaen.  

Nuorisovaltuuston hallitus kokoaa yleiskokouksen esityslistat, jotka sihteeri viimeistelee ja 

nuorisoasiainkoordinaattori lähettää kääntämöön. Kääntämiseen tulee varata noin viisi 

arkipäivää. Esityslistat tulee olla kokoukseen osallistuvilla viisi päivää ennen kokousta ja ne 

lähetetään edustajille sähköpostitse. 

Nuorisoasiainkoordinaattori hoitaa kokouksen tarjoilut, nuorisovaltuuston päättämien 

päivämäärien perusteella tilavaraukset sekä mahdollisen taksikyydin Vähänkyrön 

edustajille.  
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Yleiskokouksen jälkeen sihteeri, tarvittaessa yhdessä nuorisoasiainkoordinaattorin kanssa, 

viimeistelee kokouksessa luoman muistionsa perusteella pöytäkirjan. Pöytäkirja 

käännetään ja allekirjoitetaan kahden viikon kuluessa kokouksesta.  

Kaudella 2019-2020 nuorisovaltuustolla on ollut 19 yleiskokousta (10 vuonna 2019 ja 9 

vuonna 2020).  
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Valiokunnat 

 

Valiokunnissa jäsenet työskentelevät keskenään oman valiokunnan tehtävissä ja 

valiokunnat työskentelevät tiiviisti myös keskenään. Nuorisovaltuuston jäsenet saavat itse 

valita mihinkä valiokuntaan haluaa liittyä. Kaudella 2019-2020 olemme huomanneet 

valiokuntatyöskentelyn olleen tehokkaampaa kuin erillisissä työryhmissä työskenteleminen. 

Valiokunnat kokoustavat kerran kuussa. Valiokuntien ansiosta jokaisella jäsenellä on 

mahdollisuus osallistua nuorisovaltuuston toimintaan helposti ja matalalla kynnyksellä. 

Kaudella 2019-2020 on ollut näkyvyys- ja markkinointivaliokunta, yhteistyövaliokunta ja 

toimintavaliokunta 

 

Näkyvyys- ja Markkinointivaliokunta 

pj: Alina Östergård  

Näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan vastuutehtävä on huolehtia nuorisovaltuuston 

näkyvyydestä eri medioissa, sekä vastata nuorisovaltuuston sisäisestä tiedonkulusta. 

Valiokunta vastaa myös nuorisovaltuuston näkyvyydestä, imagosta, brändäyksestä ja 

tunnettavuudesta. Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös tapahtumien ja kannanottojen 

markkinointi ja saavutettavuuden parantaminen.  

 

Yhteistyövaliokunta 

pj: Ellen Bos 

Yhteistyövaliokunnan vastuutehtävä on huolehtia nuorisovaltuuston yhteistyöstä eri tahojen 

kanssa, laatia kannanottoja, aloitteita ja seurata muuta nuoriin kohdistuva päätöksentekoja. 

 

Toimintavaliokunta 

pj: Inkeri Pöllänen 

Toimintavaliokunta on vastuussa nuorisovaltuuston erilaisten tapahtumien järjestämisestä 

ja niiden suunnittelusta.  
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Valiokuntauudistuksen pikaohje 
 

Organisointi 

Valiokuntien organisointi tulee olemaan haastavaa. Puheenjohtajan täytyy järjestää 

kokouksia siten, että vähintään yksi kokous on ennen kuun yleiskokousta. Päivämäärän 

organisoinnin lisäksi Puheenjohtaja vastaa siitä, että kokoukseen osallistuvat ovat ajan 

tasalla kokouksen sisällöstä; esityslistat tulee jakaa ennen valiokuntakokousta. 

Puheenjohtaja kommunikoi muun Hallituksen kanssa kokouksien kulusta. Jokaisen 

valiokunnan tulee olla ajan tasalla toisen valiokunnan tapahtumista. 

 

Järjestäytyminen 

Valiokunnan tulee järjestäytyä toivotusti yli, mutta vähintään kerran kuukaudessa. 

Valiokunnan tulee järjestäytyä vähintään kerran ennen yleiskokousta. Järjestäytyminen on 

puheenjohtajan vastuulla.  

 

Kokousten sisältö 

Valiokunnan puheenjohtaja yhdessä Hallituksen kanssa laatii valiokunnan kokouksiin 

esityslistan läpikäytävistä asioista 

 

Tiedonkulku ja logistiikka 

Valiokuntien organisoinnista, tiedonkulusta ja muista logistisista asioista vastuun ottaa 

hallitus. Jotta Valiokuntauudistus toimii, tulee annettuja ohjeita noudattaa tarkasti. 

 

Esityslistat 

Esityslistat tehdään tietokoneella Esityslista-mallia käyttäen, joka löytyy nuorisovaltuuston 

tietokoneelta. Jokaisen puheenjohtajan sekä sihteerin vastuulla on kopioida tämä pohja 

omalle muistitikulleen. Kun pöytäkirja kokouksen jälkeen on valmis, tulee pöytäkirja 

lähettää nuorisoasiainkoordinaattorille sekä muille puheenjohtajille. 

 

Valiokunnan ensimmäisessä kokouksessa valitaan valiokunnalle sihteeri, jonka vastuulla 

on kirjoittaa esityslistaan käydyt asiat ja päätökset. 

 

 

 

  



10 
 

 

Huomioitavaa jatkossa valiokuntatyöskentelyssä 

 

Yhtenäiset toimintatavat ja käytännöt 

Valiokunnille annetaan kullekin oma ohje, jossa kerrotaan kunkin valiokunnan valtuudet, 

vastuualueet ja annetaan yleisesti ohjeita eri asioiden hoitoon.  

 

Yhteenveto-palaveri Hallituskokouksessa 

Hallituskokouksissa varataan aikaa valiokuntatyöskentelyn yhteenvedon tekemiseen ja siitä 

keskustelemiseen. Yhteenvedossa niputetaan oman Valiokunnan työskentely muille 

Hallituksen jäsenille ja täten jokainen Hallituksen jäsen on tarkasti tietoinen kaikesta mitä on 

tapahtunut. Tämä mahdollistaa yhä enemmän oma-aloitteisuutta. 

 

Selvä roolijako ja tehtävien ositus 

Puheenjohtajan vastuulla on tehtävien pilkkominen pienempiin osiin. Tämä parantaa 

työskentelyn tehokkuutta. Jokaiselle Valiokunnan jäsenelle on helpompi antaa pieniä 

tehtäviä useamman kerran, kun toisin päin. Valiokuntatyöskentelyssä tulee myös selvästi 

jakaa roolit jokaiselle. Tapahtumavaliokunnassa jokaisen pitää tietää oma roolinsa, joka 

mahdollistaa oma-aloitteisuuden. 

 

Palkitseminen 

Tällä hetkellä valiokuntien puheenjohtajille ei makseta erillisiä korvauksia tehtävästä. Viime 

kaudella jo todettiin, että hyvin tehdystä työstä tulisi palkita. Uusi nuorisovaltuusto voi 

halutessaan ryhtyä toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi. Valiokuntien puheenjohtajille 

voisi asettaa esimerkiksi kausikohtaisen palkkion, suuruudeltaan esimerkiksi 100 euroa 

vuodessa, eli 200 euroa kaudessa. Samalla voidaan selvittää hallituksen mahdollisuus 

erottaa ja vaihtaa valiokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajan erottaminen vaatii jokaisen 

hallituksen jäsenen sekä nuorisoasiainkoordinaattorin tuen. 

 

Fiiliksiä valiokuntatyöskentelystä 

 

”Valiokuntatyöskentely on luonut paljon lisää konkreettisia mahdollisuuksia 

nuorisovaltuustossa toimimiseen. Valiokunnassa olemalla jokainen jäsen saa oman 

tehtävän ja on täten konkreettisemmin osa nuorisovaltuustoa. Valiokuntatyöskentely on 

ollut tosi kivaa ja on mahdollistanut lähentymisen ja ystävystymisen muiden valiokunnassa 

olevien nuvalaisten kanssa.” 

- Laura Nieminen 
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”Valiokuntien ansioista jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua aktiivisemmin 

nuorisovaltuuston työskentelyyn. On kuitenkin tärkeää, että jokaisella valiokunnan 

jäsenellä on selkeä työkuva, jotta työskentely olisi mahdollisimman tehokasta. Jäsenet 

aktivoituvat paremmin valiokunnissa.” 

- Tara Korkiakoski 

 

 

Vaikuttaminen 

 

 

Yhteistyövaliokunta/samarbetsutskottet 
 

Detta utskott var tidigare planeringsutskottet men reformerades till mandatperioden med 

början i 2019. Tanken var att samarbetsutskottet skulle stå för kontakten utåt, och bland 

annat skriva utlåtanden, fundera på motioner samt att vara i kontakt med personer utanför 

ungdomsfullmäktige. Det fanns ett stort behov att reformera planeringsutskottet eftersom 

det utskottet ansvarade för ett för stort område och fick lätt för stort ansvar, och 

samarbetsutskottet hade mycket klara och tydliga uppgifter. Utskottet har fungerat bra och 

man har i utskottet aktivt jobbat kring utlåtanden och funderat kring motioner. Ellen Bos har 

fungerat som ordförande för utskottet. 

Av utskottets medlemmar utsågs ansvarspersoner för att övervaka olika nämnders möten 

för att se om någonting som eventuellt berör ungdomsfullmäktige eller unga i Vasa, för att 

sedan rapportera om det på våra utskottsmöten och hädanefter vid behov skriva ett 

utlåtande. 

Samarbetsutskottet var även ansvariga för att få i gång Reimaris-chat service och deltog 

aktivt i att utveckla chatten tillsammans med Reimari. En matsparningschallenge där 

samarbetsutskottet utmanade alla högstadie skolor i Vasa hölls i November 2019. 

Merenkurkun koulu vann denna tävling, 

I April 2019 tog samarbetsutskottet kontakt med alla högstadien i Vasa för att utlysa en 

omröstning för Walkers café’s nya officiella namn. En blogg startades av Reimari där 

ungdomsfullmäktige hade en egen spalt, denna spalt var samarbetsutskottet ansvarig över 

och olika medlemmar av samarbetsutskottet skrev inlägg där under en tid tills andra 

ansvarspersoner valdes. 

Vintern 2019 träffade ungdomsfullmäktige dåvarande statsminister Antti Rinne då en av 

samarbetsutskottets medlemmar Aatu Puisto skickade ett meddelande och frågade ifall han 

ville besöka ungdomsfullmäktige. 

Med stipendiepengarna som ungdomsfullmäktige delade ut 2020 tog samarbetsutskottet 

kontakt med alla skolor och rektorer för att informera om stipendierna. 
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Aloitteet, lausunnot ja kannanotot 
 

Kaudella 2019 – 2020 nuorisovaltuusto teki kolme (3) aloitetta ja esitystä sekä antoi yhdeksän (9) 

lausuntoa. Lisäksi nuorisovaltuusto teki kaksi (2) kannanottoa, yhden (1) kirjallisen mielipiteen ja 

kirjoitti paikallislehtiin yhden (1) mielipidekirjoituksen. Yhteistyövaliokunta oli vastuussa aloitteiden 

kirjoittamisesta nuorisovaltuuston päätösten mukaisesti. Jo aiemmilla nuorisovaltuustokausilla on 

päätetty, että puheenjohtaja allekirjoittaa kaikki nuorisovaltuuston viralliset dokumentit.  

 

2019: 

Lausunto huumeidenvastaisen kampanjan lanseeraamisesta koteihin 
 

 

VAASAN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO   30.1.2019 

VAASAN KAUPUNGINHALLITUS 

 

Lausunto kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien huumeidenvastaisen 

kampanjan lanseeraamisesta koteihin 

 

Nuorisovaltuusto kokee, että aloite on todella tärkeä. Jatkuvasti kasvava huumeongelma koskettaa yhä 

useampia nuoria, jos ei henkilökohtaisella tasolla, niin läheisten ja ystävien kautta. Nuorisovaltuusto 

peräänkuuluttaa vanhempien roolia kasvattajina ja muistuttaa, että kasvatusvastuuta ei voi siirtää 

oppilaitoksille tai nuorisopalveluille. On kuitenkin erityisen tärkeää, ettei vanhempia millään tavoin syyllistetä, 

vaikkei heillä riittäviä kasvatuksellisia keinoja olisikaan. 

 

Nuorisovaltuusto kokee, että vanhempia tulee lähestyä asian tiimoilta suoralla kontaktilla, ei nuoren välityksellä 

tiedottaen. Nuorisovaltuusto kokee, että vanhemmat ovat joissain määrin ulkoistaneet Wilman käytön 

lapsilleen, eikä tarpeellinen tieto sitä kautta tavoita kaikkia huoltajia. Lisäksi nuorten kautta kulkevat tiedotteet, 

laput ja muut esitteet katoavat usein matkan varrelle. Tällainen lähestymistapa jää vanhemmille ja huoltajille 

usein etäiseksi, eikä asiaa koeta tärkeäksi, jos tiedottaminen asiasta on vain paperi muiden joukossa. 

 

Nuorisovaltuusto painottaa tunnekokemuksen herättämistä vanhemmissa. Monet huoltajat voivat kokea 

huonoa vanhemmuutta, jos ulkopuolinen taho opastaa tai neuvoo heitä kasvatuksellisissa asioissa. Sen sijaan 

esimerkiksi kokemusasiantuntija vanhempainillassa mahdollistaa syvän tunnekokemuksen syntymisen 

vanhemmissa ilman, että vanhemmista tuntuu, että heidän hyvää vanhemmuutta kyseenalaistetaan. 

Kokemusasiantuntijan on hyvä olla henkilö, joka on kamppaillut lapsensa huumeidenkäytön kanssa. 

Nuorisovaltuusto toteaa, että vanhempien kanssa on tärkeää keskustella erilaisista tavoista tunnistaa oman 

lapsen huumeidenkäytöstä johtuvat seuraukset, käyttäytymismallin muutokset sekä muut poikkeavuudet. 

Vanhemmille tulee pystyä osoittamaan, että huumeongelma voi koskea kaikkia, myös heidän omia lapsiaan. 

Lisäksi vanhemmille tulee tarjota neuvoa ja koulutusta oikeiden lähestymistapojen löytämiseksi.  
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Ikuinen, ja nuorisovaltuustoa huolestuttava, kysymys on kuitenkin pohjimmiltaan se, että mitä jos vanhemmat 

eivät välitä. Ajatus on pelottava, mutta todellinen. Nuorisovaltuusto muistuttaa, että tästä syystä nuorille 

itselleen tulee aina muistaa tarjota mahdollisimman matala kynnys hoitoon hakeutumiseen. Tärkeää on myös 

tarjota muille nuorille keino tai keinoja ilmoittaa huoli kaverista. 

 

 

Nuorisovaltuuston puolesta, 

  

_____________________________________ 

Kirill Helsing 

Puheenjohtaja 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto 

Nuorisovaltuuston mielipide on esitetty myös koulutuslautakunnan kokouksessa 3.10.2018. 

 

Kirjallinen mielipide kasvisruokailun, kasvisten käytön ja vegaaniruokavalion edistämisestä Vaasan 

kaupungin ruokapalveluissa 
 

 
 

 
Nuorisovaltuuston kirjallinen mielipide valtuustoaloitteesta kasvisruokailun, kasvisten käytön ja 
vegaaniruokavalion edistämisestä Vaasan kaupungin ruokapalveluissa 

  
Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto pohti 16.5.2019 yleiskokouksessaan seuraavia asioita 
valtuustoaloitteeseen liittyen:  
Nykyinen systeemi on hyvä, mutta nuorilla pitää olla helpompi tapa saada kasvisruokavaihtoehto, kun vain 
näyttämällä lääkärintodistusta. Mikäli kasvisruon määrää kouluissa lisätään, tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kasvisruoan laadukkuuteen.   
 
Nuorisovaltuusto haluaa nostaa esiin, että Vasa Övningsskola gymnasiumissa kasvisruokavaihtoehdon 
valitseminen on helppoa. Tätä voisi soveltaa myös muihin Vaasan kaupungin kouluihin ja oppilaitoksiin.  

 

Nuorisovaltuuston mielestä tuoreiden kasvisten määrää tulee lisätä. Joistakin ruoista lihan pystyy korvaamaan 
helposti kasvisproteiinilla. Ilmaston kannalta olisi myös tärkeää suunnitella ruokalistat niin, että jätetään pois 
ruoat, joilla on huono menekki ja korvataan ne ruoilla, jotka maistuvat nuorille hyvin.  

 

Nuorisovaltuusto kokee, että lihaa ei tule jättää kokonaan pois ruokalistoilta. Sen laadusta ja eettisyydestä 
tulee kuitenkin pitää huolta. Yhtenä huomiona nousi esiin myös se, että suomalainen liha on ehkä monin tavoin 
eettisempää ja ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi brasilialainen banaani.  
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Aloite nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa 
 

 

 

 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto    28.5.2019 

 

Vaasan kaupunginhallitus 

 

Aloite nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa 

Kuntalain §26 mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden 

hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden 

nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja 

nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. (Finlex: 2015) 

Esimerkiksi Kangasalan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa. Monet 

nuorisovaltuustot ympäri Suomen, kuten Riihimäen ja Turun nuorisovaltuustot, ovat yrittäneet saada nuorisovaltuuston 

jäsenen edustamaan nuorisovaltuustoa kaupunginvaltuuston kokouksiin, siinä onnistumatta. Vaasa ja Vaasan vuoden 

2018 palkittu nuorisovaltuusto voisivat olla tässäkin yksi edelläkävijöistä ja suunnannäyttäjistä muille kaupungeille ja 

nuorisovaltuustoille.  

Vuoden 2018 nuorisobarometri osoitti, että nuorten kiinnostus päätöksentekoon ja politiikkaan on kasvussa. Samalla 

kuitenkin kevään vaaleissa puhuttiin siitä, että yhä harvempi nuori on kiinnostunut politiikasta tai varsinkaan 

kunnallispolitikasta. Kysyttäessä nuorilta, kiinnostaako heitä politiikka, vastaus on yleensä ei. Monet sanovat, että heitä 

kiinnostaisi, jos he ymmärtäisivät siitä jotain. Monen nuoren mielikuva politiikasta on, että politiikka on vain 

vanhempien ihmisten käsissä. Se, että nuorisovaltuusto olisi edustettuna puhe- ja läsnäolo-oikeudella 

kaupunginvaltuustossa lisäisi nuorten tietoa kaupunkiorganisaatiosta sekä heidän kiinnostustaan kunnallispolitiikkaan. 

Tämä olisi edistysaskel kaventamaan kuilua nuorten ja päättäjien välillä.  

Kaupunginvaltuustossa tehdään isoja ja tärkeitä päätöksiä, joihin liittyy myös kysymyksiä ja aloitteita nuorten elämään 

ja arkeen liittyen. Kuulematta nuoria on vaarana, että yksi ulottuvuus jää päätöksenteossa kokonaan huomioimatta. 

Tähän tarvitaan nyt muutos. Me nuoret olemme valmiita vastuuseen, osallistumaan ja puolustamaan sukupolvellemme 

tärkeitä asioita. Nuoret ole vain tulevaisuus siinä missä muutkin ryhmät; nuoret ovat ikäryhmä, joka elää päätösten alla 

pisimpään. Nuorten äänen kuulumisella taataan nykyaikainen nuoren käsitys ja mielipide päätöksiin, nuori itse on paras 

asiantuntija nuoruuteen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Nuorisovaltuuston puolesta, 

 

____________________________________ 

Kirill Helsing 
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Puheenjohtaja 

 

Liite 1: 

Päätös syntyy paikallisesti, annetaanko tällainen oikeus, mutta itse olen sitä mieltä, että nuorille pitää antaa 

enemmän vastuuta ja myös aitoja vaikuttamispaikkoja ja mahdollisuuksia. On vaikea nähdä mitä haittaa 

siitä olisi, jos nuorisovaltuustolla olisi demokraattisesti valittu edustus kaupunginvaltuustossa. Tai muussa 

kaupungin toimielimessä, jossa voi sitten käyttää puheenvuoroa ja tuoda näkökohtia esiin niistä asioista, 

jotka ovat nuorille tärkeitä. Usein ajatellaan niin että nuoria täytyy kuulla nuoria koskevissa asioissa minä 

ajattelen, että kaikki asiat koskevat nuoria enemmin tai myöhemmin. Sen takia nuoria täytyisi kuunnella 

kaikessa päätöksenteossa ja antaa rohkeasti vastuuta. Vastuu kasvaa, kun annetaan luottamusta.  

Vaasassa 15.5.2019 Sanni Grahn-Laasonen 

 

Liite 2:  

 

Liite 3: 
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Liite 4: 

 

Nuorisovaltuusto kokee, että valtuustopaikkamme ovat erittäin hyödyllisiä koska;  

   

- pysymme hyvin perillä kaupungissamme tehtävistä päätöksistä  

- pystymme keskustelemaan valtuutettujen kanssa nuoria koskevista asioista  

- pystymme osoittamaan aktiivisuuttamme  

- pystymme ottamaan kantaa nuoria koskeviin asioihin  

- pystymme informoimaan valtuutettuja järjestämistämme tapahtumista  

- mahdollisuus kertoa oma mielipide  

  

Jonna Lehto ja Lauri Liuko, Kangasalan Nuorisovaltuusto 
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Lausunto kouluvalmentajasta Vaasan kaupungin peruskouluihin 
 

 

 

 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston lausunto valtuustoaloitteeseen: Kouluvalmentaja Vaasan 

kaupungin peruskouluihin, valtuustoaloite Eva-Maria Strömsholm (RKP) 24.9.2019  

 (Dnro VAASA/506/00.02.05.00/2019)     

 

 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuustolta on pyydetty lausunto Eva-Maria Strömsholmin (RKP) 
valtuustoaloitteesta koskien kouluvalmentajamallin käyttöön ottamisesta Vaasan kaupungin peruskouluissa 
(7.5.2019). Aloitteessa tuodaan esille, että monet nuoret kärsivät tänä päivänä yksinäisyydestä, 
koulukiusaamisesta ja voivat psyykkisesti huonosti. Lisäksi esitetään, että kouluvalmentajamalli on jo otettu 
käyttöön kouluissa mm. Närpiössä, Kruunupyssä ja Mustasaaressa. Siellä sekä henkilökunta että oppilaat ovat 
olleet tyytyväisiä kouluvalmentajaan. Aloitteessa ehdotetaan siksi, että kouluvalmentajamalli otetaan käyttöön 
perusopetuksen 7-9 luokilla viimeistään kevätlukukauden 2020 alussa.   
 
Koulukiusaaminen ja psyykkinen pahoinvointi ovat ilmiöitä, jotka ovat aivan liian yleisiä perusopetuksessa. 
Nuorisovaltuusto peräänkuuluttaa tervehenkistä ja auttavaista oppimisympäristöä, jossa jokaisella oppilaalla 
on turvallinen olo. Jokaisella oppilaalla tulee lisäksi olla mahdollisuus puhua ongelmistaan. Nuorisovaltuusto 
on huolestunut siitä, että oppilailla saattaa olla liian korkea kynnys puhua ongelmistaan aikuisen kanssa. Myös 
henkilöstöpula saattaa vaikuttaa oppilaiden käsitykseen heidän mahdollisuuksista saada apua.  
 
Nuorisovaltuusto on keskustellut kouluvalmentajamallista Mustasaaren oppilasneuvoston puheenjohtajan 
Anna Villförin kanssa. Villförin mukaan kouluvalmentaja on myötävaikuttanut siihen, että koulussa on parempi 
ilmapiiri. Kouluvalmentaja on tärkeä resurssi, koska hänen ansiostaan oppilaiden kynnys puhua ongelmiin 
jonkun aikuisen kanssa madaltuu. Tämä johtuu siitä, että kouluvalmentaja useimmiten on oppilaiden kanssa 
välitunneilla tai vastaavalla tavalla tavoitettavissa. Kouluvalmentaja voidaan myös nähdä yhtenä ratkaisuna 
resurssipuutteeseen mitä tulee oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseen koulussa. Lisäksi Villförin mielestä 
kouluvalmentajan koulutus ei vaikuta oppilaiden käsitykseen kouluvalmentajasta. Tämä tarkoittaa, että 
kouluvalmentajan työ lähinnä liitetään hänen persoonallisuuteensa.  
 
Yhteenvetona nuorisovaltuusto toteaa, että kouluvalmentajamalli tulee ottaa käyttöön valtuustoaloitteessa 
olevan suosituksen mukaisesti Vaasan kaupungin peruskoulujen 7-9 luokilla.  Tämä siksi, että malli parantaa 
oppilaiden kouluarkea. Käyttöönotto parantaisi nuorisovaltuuston mielestä myös oppilaiden mahdollisuuksia 
voida puhua aikuisen kanssa sellaisista ongelmista kuten yksinäisyys, koulukiusaaminen ja psyykkinen 
pahoinvointi. Tämän lisäksi nuorisovaltuusto esittää, että kouluvalmentajaa käytettäisiin resurssina myös 
oppitunneilla.   
 
 
 
 
Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston puolesta, 
 
 
_________________________________ 
Kirill Helsing 
puheenjohtaja  
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Lausunto Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden palveluverkkoselvityksestä 2019 

 

 

 
 
 
Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston lausunto Koulutuslautakunnalle: Vaasan kaupungin 

nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys 2019  

(Dno VAASA/712/00.01.02/2019)    

 
 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden 
palveluverkkoselvityksestä 2019. Nuorisotoimenjohtaja Tuula Ahonpää esitteli palveluverkkoselvityksen 
nuorisovaltuuston yleiskokouksessa 19.9.2019. 
 
Nuorisovaltuusto näkee, että nykyiset palvelut ovat toimivia ja ne vastaavat nuorten tarpeisiin. 
Nuorisovaltuusto kokee, että kaupungin kuusi nuorisotaloa on hyvin sijoitettu ympäri kaupunkia, ja että 
nuorisopalvelut toimivat hyvin hyvällä käyttöasteella. Näiden lisäksi Nuorisopalveluilla on monipuolista 
toimintaa, muun muassa nuorisokahvila, skeittihalli ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari. 
Nuorisovaltuusto on ollut aktiivisesti mukana nuorisokahvilan saamisessa Vaasaan ja pitääkin sitä erityisen 
tärkeänä. Tällä hetkellä nuorisokahvilan tulevaisuus on epävarma, koska nuorisopalveluille ei ole osoitettu 
määrärahaa kahvilan vakituiseen työntekijään. Nuorisovaltuusto toivoo kaupungin investoivan tähän 
tulevaisuudessa enemmän rahaa, jotta kahvilan tulevaisuus pystytään turvaamaan. 
 
Palveluverkkoselvityksessä käy ilmi puutteita nuorisotalojen esteettömyydessä. Tähän myös nuorisovaltuusto 
toivoo parannusta niin pian kuin mahdollista. Erityisen tärkeä kohde esteettömyyden saavuttamiseksi on 
Kultsa-talo, jossa on myös paljon muuta toimintaa nuorille. Nuorisovaltuusto peräänkuuluttaa, että kaikki 
nuorten palvelut tulee tuottaa molemmilla kotimaisilla kielillä ja myös nuorisotalojen henkilöstön tulee hallita 
nämä molemmat kielet. Kielimuuri nostaa kynnystä erityisesti ruotsinkielisillä nuorilla käydä nuorisotaloilla. 
Lisäksi nuorisovaltuusto näkee tarpeen sille, että nuorisotalot ovat auki myös sunnuntaisin. Tämä vaatii toki 
lisää resursseja, mutta mahdollisuuksien mukaan ainakin jotain nuorisotaloa voitaisiin pitää auki. Lisäksi 
kaikista nuorisopalveluiden palveluista tulee tiedottaa enemmän, esimerkiksi kouluvierailuin. 
 
Kaiken kaikkiaan nuorisovaltuusto kokee, että nuorisopalveluilla on hyviä ja tärkeitä palveluita nuorille. 
Nuorisovaltuuston mielestä nykyisiin tiloihin ja toimintoihin tulee keskittyä ja niitä tulee kehittää. 
Nuorisovaltuusto tekee mielellään yhteistyötä Nuorisopalveluiden kanssa kaiken toiminnan parantamiseksi 
myös tulevaisuudessa.  
 
 
 
 
Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston puolesta, 
 
 
_________________________________ 
Kirill Helsing 
puheenjohtaja  
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2020: 

 

Kirjallinen kannanotto Onkilahden skeittiparkin merkityksestä nuorille 
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Esitys Ristinummen Kappelinmäentien ja Radiotien risteyksen parantamiseksi 
 

 

 

 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto   26.2.2020 

 

Tekninen lautakunta 

 

 

Esitys Ristinummen Kappelinmäentien ja Radiotien risteyksen parantamiseksi 

Keskiviikkona 5.2. tapahtui Ristinummella Kappelinmäentiellä, Radiotien kohdassa, vakava 

liikenneonnettomuus, jossa menehtyi iäkäs mieshenkilö. Vastaavia, vaikkakin lievempiä, 

liikenneonnettomuuksia on kyseisessä risteyskohdassa sattunut aiemminkin. Tällä hetkellä risteyksessä on 

kevyen liikenteen väylältä tullessa kärkikolmiot molemmin puolin ylityspaikkoja. Ottaen huomioon risteyksessä 

tapahtuneet liikenneonnettomuudet, nuorisovaltuusto pitää perusteltuna risteyksen järjestelyjen parantamista.  

Nuorisovaltuusto esittää, että risteystä parannetaan välittömästi. Ratkaisuvaihtoehtoja on monia, joista 

nuorisovaltuusto haluaa nostaa esiin muutamia vaihtoehtoja. Yksi, kaupungin taloudenkin kannalta edullinen 

ratkaisu, on poistaa risteyksen välittömässä läheisyydessä olevat puut. Erityisesti keväällä ja kesällä, kun puut 

ovat lehtien peitossa, on lähes mahdotonta huomata Kappelinmäentieltä päin tulevia autoja. Myös muina 

vuodenaikoina puut haittaavat näkyvyyttä. Toinen ehdotus on asentaa risteykseen autokaistalla ajaville STOP-

liikennemerkki. Kyseinen liikennemerkki velvoittaa autokaistalla ajavat pysähtymään, ja he pystyvät 

varmistamaan, ettei kukaan ole ylittämässä ajorataa. Vaihtoehtoisesti myös liikennevalot auttavat edistämään 

risteyksen turvallisuutta.  

 

Nuorisovaltuusto painottaa, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä pikimmiten. On äärimmäisen tärkeää tehdä 

risteyksen järjestelyihin muutoksia, jotta kaupunki pystyy takaamaan turvallisen elinympäristön niin iäkkäille 

vanhuksille kuin lapsille, nuorille ja kaikille liikenteessä liikkuville.   

 

 

Nuorisovaltuuston puolesta, 

 

____________________________________ 

Kirill Helsing 

Puheenjohtaja 
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Mielipidekirjoitus livekokoontumisten välttämisestä 
 

 

Mielipidekirjoitus 

 

Livekokoontumisia tulee välttää, mutta yhteyttä kaveriin saa pitää 

 

Merja Siirilä kirjoittaa 5.4.2020 Yle uutisten artikkelissa Baaritappelut vaihtuivat kotihälytyksiin 

pohjalaiskunnissa – Poliisi moittii nuorten kokoontumisia siitä, että nuoret kokoontuvat kokoontumatta 

jättämisen suosituksesta huolimatta. Artikkelissa esiintyy Pohjanmaan poliisilaitoksen komisario Tomi 

Mansikkamäki, joka kertoo huhtikuisen viikonlopun nuorten autoletkasta Vaasan Vaskiluodon suunnalla. 

Mansikkamäki arvioi, että letkassa oli autoja jopa 200 kappaletta. 

Tällaisista asioista kuuleminen poikkeustilan ja vaarallisen viruksen vallitsemisen aikana aiheuttaa 

hämmästystä. Suomen hallitus on THL:n asiantuntijoiden tukemana suosittanut välttämään fyysisiä 

kontakteja ja korvaamaan näitä esimerkiksi puhelulla ystävälle. 

Tilanne on ainutlaatuinen ja aiheuttaa jokaisen suomalaisen arkeen muutosta. Etäopetus ja seurojen 

toiminnan pysähtyminen vievät helposti päivärytmin ja moni kokee ahdistusta neljän seinän sisällä. Nuoret, 

kuten muutkin suomalaiset, joutuvat sopeutumaan uuteen arkeen ja elämään epätietoisuuden keskellä. 

Nuorisovaltuusto kuitenkin kehottaa nuoria pitämään etäisyyttä THL:n suositusten mukaisesti. Kaverien 

kanssa hengailu ja hauskanpito on tärkeää, mutta nyt se kannattaa tehdä etänä. Presidentti Niinistö sanoi, 

että on otettava fyysistä etäisyyttä mutta samalla henkistä läheisyyttä. Tehkäämme kaikki niin iästämme 

riippumatta. 

 

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto 

(Kirjoittajina toimivat nuorisovaltuutetut Aatu Puisto, Jesse Kurunsaari ja Mimi Rautakorpi) 
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Utlåtande om aktuell detaljplan: Abborrvägens studentby (ak 1107) 
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Kannanotto etäopiskelusta koronaviruspandemian aikana 
 

 

 

Vaasan nuorisovaltuusto 

 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginvaltuusto 

Koulutoimenjohtajat     30.4.2020 

 

 

Nuorisovaltuuston kannanotto etäopiskelusta koronaviruspandemian aikana 

 

Koronaviruspandemia on sulkenut koulut ja oppilaitokset lähes kahdeksi kuukaudeksi keväällä 2020. Vaasan kaupungin 

nuorisovaltuusto käsitteli yleiskokouksessaan 16.4.2020 nuorten kokemuksia etäopiskelusta ja kannanoton tekemisen 

tarpeellisuutta siihen liittyen. Nuorisovaltuusto kiittää kouluja ja oppilaitoksia nopeasta reagoinnista ja siitä, että ne 

ovat taitavasti osanneet muuttaa toimintatapojaan etäopiskeluun sopivaksi. Nuorisovaltuutetut kokevat, että 

etäopiskelu ja -opetus ovat toimineet pääasiassa hyvin ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden.  

Nuorisovaltuusto on kuitenkin huolestunut siitä, ettei kaikilla peruskoulun oppilailla ei ole tarvittavia elektronista 

laitetta opetukseen osallistumiseen. Muutamat koulut ovat tarjonneet kannettavia tietokoneita oppilaille 

lainakäyttöön, mutta silti koneita ei ole riittänyt kaikille. Nuorisovaltuusto onkin iloinen tietokonelahjoituksesta, jonka 

Vaasan kaupunki hiljan sai. Lahjoituksen avulla pystytään toivottavasti turvaamaan etäopiskelu kaikille, joilla ei ole 

tarvittavia laitteita kotona. Nuorisovaltuusto painottaa, että on erityisen tärkeää, että kaikilla opiskelijoilla on samat 

mahdollisuudet etäopetukseen osallistumiseen maksuttoman perusopetuksen takaamiseksi.  

Nuorisovaltuusto myös toivoo, että kaikki oppilaitokset kuuntelevat oppilaitaan etäopetukseen liittyvissä asioissa muun 

muassa kotitehtävien ja opetusmenetelmien osalta nyt ja vastaisuudessa. Etäopetukseen siirryttiin nopeasti, mutta 

oppilaiden näkökulman kuuleminen ja huomioon ottaminen on tärkeää tässäkin asiassa. 

Kaiken kaikkiaan oppilaitokset, niiden henkilökunta ja nuoret ovat yleisesti ottaen reagoineet hienosti tähän vaikeaan, 

kaikille uuteen tilanteeseen. 

 

 

Nuorisovaltuuston puolesta, 

 

______________________________ 

Kirill Helsing 

Puheenjohtaja 
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Lausunto toimitilakartoituksesta lähipalvelun turvaamiseksi ja kielirajat ylittäen 
 

 

 

 

Vaasan nuorisovaltuusto    17.4.2020 

 

Vaasan kaupunginvaltuusto 

 

 

Lausunto valtuustoaloitteesta 23.3.2020: Toimitilakartoitus lähipalvelun turvaamiseksi ja kielirajat 

ylittäen  

   

Vaasan nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa Harri Moision (vas.) valtuustoaloitteeseen 23.3.2020 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimitilakartoitus lähipalvelun turvaamiseksi ja kielirajat 
ylittäen. Nuorisovaltuusto kävi 16.4.2020 yleiskokouksessaan pitkän ja monipuolisen keskustelun aiheeseen 
liittyen. 
 
Nuorisovaltuusto pitää Moision valtuustoaloitetta hyvänä. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat ensisijaisesti 
varhaiskasvatus- ja peruskoulupaikan oman kotinsa läheisyydestä. Lasten oppimiskyky on erinomainen ja 
samoissa rakennuksissa toimivat eri kieliryhmät voivat parhaimmillaan edistää toisen kotimaisen kielen 
oppimista. 
 
Nuorisovaltuusto haluaa kuitenkin painottaa, että lasten on saatava käyttää omaa äidinkieltään ja näin ollen 
samasta rakennuksesta huolimatta erikieliset ryhmät on tärkeää pitää erillään. Myös tarkat kustannukset on 
syytä selvittää ennen konkreettisia toimenpiteitä; lisääkö tämä huomattavasti kustannuksia ja mahdollistaako 
Vaasan kaupungin taloudellinen tilanne uudistuksen. 
 
Mikäli lasten ja nuorten äidinkieli pystytään turvaamaan, ja kustannukset eivät nouse ylitsepääsemättömän 
suuriksi, nuorisovaltuusto kannattaa valtuustoaloitetta. 
 
 
 
Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston puolesta, 
 
 
_________________________________ 
Kirill Helsing 
puheenjohtaja  
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Utlåtande om påbörjande av arbetet att bli en barnvänlig kommun enligt UNICEFs modell 

 

 

 

Vasa ungdomsfullmäktige    20.4.2020 

 

Vasa stadsfullmäktige 

 

 

Vasa ungdomsfullmäktiges utlåtande om fullmäktigemotionens (Sfp) påbörjande av arbetet att bli en 

barnvänlig kommun enligt UNICEFs modell  

 

Sfp fullmäktigegrupp har 7.10.2019 skrivit en fullmäktigemotion och föreslagit att inleda arbetet för att utveckla 

Vasa stad till en ”barnvänlig kommun” enligt UNICEFs modell. Vasas ungdomsfullmäktige ombads skriva ett 

utlåtande kring ärendet. UNICEFs modell är en kommunutvecklingsstrategi som bland annat stöder barnens 

och ungdomarnas rättigheter och påverkningsmöjligheter. Barn och ungdomar ska ha möjligheten att delta 

och påverka i beslut som gäller dem. 

Vasa ungdomsfullmäktige anser att man i Vasa redan är på god väg att uppfylla dessa krav men understryker 

vikten av att fortsätta utveckla involveringen av barn och unga i samhället. Ungdomsfullmäktige önskar att alla 

ungdomar och barn ska kunna påverka och känna att de är involverade. UNICEFs modell understryker att 

barn och unga ska anses vara viktiga kommuninvånare. 

Vasa ungdomsfullmäktige understöder alltså denna verksamhetsmodell och önskar att kunna delta i 

utvecklingsarbetet. 

 

 
  
 
För Vasa stads ungdomsfullmäktige, 
 
 
_________________________________ 
Kirill Helsing 
Ordförande  
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Aloite hylättyjen polkupyörien siistimisestä Vaasan keskusta-alueella 
 
 
 

  

 
 
Vaasan nuorisovaltuusto    27.5.2020 
 
 
Tekninen lautakunta       
 

 

 
 
Aloite hylättyjen polkupyörien siistimisestä Vaasan keskusta-alueella 

 

Vaasan keskusta-alueella lojuu hylättyjä polkupyöriä etenkin rautatieaseman (Ratakatu 13) sekä Rewell 
Centerin (Ylätori 2 A) läheisyydessä. Kaupunkilaisten viihtyvyyden parantamiseksi nuorisovaltuusto esittää, 
että hylätyt polkupyörät siistitään pois. Toimenpide mahdollistaa myös aktiivipyöräilijöille enemmän tilaa oman 
pyöränsä parkkeeraamiseen keskustan alueella. 
 
Löytötavaralakia on toki noudatettava tässäkin asiassa. Löytötavaralain (26.8.1988/778) 1§ 
yleissäädöksessä on kuitenkin maininta, jossa todetaan, ettei lakia sovelleta esineisiin, jotka omistaja on 
selvästi hylännyt. Monta vuotta paikallaan ollut polkupyörä voidaan katsoa hylätyksi esineeksi, jolloin se ei 
kuulu enää kenellekään. Polkupyöriä voidaan silloin siirtää kaupungin tai poliisin toimesta.   

 

Nuorisovaltuusto toteaa, että kaupunkikuvan siisteyden parantamiseksi on perusteltua, että vuodesta toiseen 
lojuvat polkupyörät korjataan pois.  Nuorisovaltuusto toivoo, että toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. 
 
 
 
Nuorisovaltuuston puolesta, 
 
 
________________________________ 
Kirill Helsing 
Puheenjohtaja 
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Utlåtande om säkrandet av pojkars och mäns mentala hälsa och delaktighet 
 

 

 

 

Vasa ungdomsfullmäktige    27.8.2020 

 

Vasa stadsfullmäktige 

 

Vasa ungdomsfullmäktiges utlåtande om säkrandet av pojkars och mäns mentala hälsa och 

delaktighet, fullmäktigemotion Emine Ehrström (Gröna) 

 

Ungdomsfullmäktige diskuterade om Emine Ehrströms (Gröna) fullmäktigemotion om pojkars och mäns 

mentala hälsa på sitt allmänna möte den 20.8.2020. Ungdomsfullmäktige tycker att motionen är väldigt viktig 

och tycker att pojkars och mäns mentala hälsa absolut behövs satsas på ännu mera. 

Ungdomsfullmäktige anser att man har på senare tid givit mycket uppmärksamhet åt främjandet av mental 

hälsa, och det är ungdomsfullmäktige väldigt glad över. Ungdomsfullmäktige har under nuvarande, och också 

föregående, ungdomsfullmäktigeperioden arbetat mycket med förbättring av ungdomars mentala hälsa och 

välmående. Det är dock för flickors och kvinnors mentala hälsa som har uppmärksammats ännu mera på en 

nationell nivå. Ungdomsfullmäktige skulle gärna se denna framgång även när det gäller pojkar och män.  

Ungdomsfullmäktige önskar att man kan vidga målgruppen för kampanjerna för mental hälsa och aktivt försöka 

nå män och pojkar bättre. Diskussion om mental hälsa borde uppmuntras ytterligare bland pojkar och män, 

eftersom det finns ett visst stigma runt diskussion om ämnet. På grund av detta stigma finns det tyvärr pojkar 

och män som inte vill eller vågar söka hjälp eller öppna upp om sina bekymmer, vilket leder till större problem 

senare i livet. 

Alla måste få må bra och känna sig delaktig i sitt eget liv, oberoende av vilket kön man har. Allas välmående 

är viktig, men nu behöver man verkligen satsa på pojkar och män. Ungdomsfullmäktige understöder Ehrströms 

åtgärdsförslag att nämna en instans inom Vasa stad som arbetar med temat.  

 

 
  
 
För Vasa stads ungdomsfullmäktige, 
 
 
_________________________________ 
Kirill Helsing 
Ordförande  
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Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointipaketista koronakriisistä selviämiseen 
 

 

 

 

Vaasan nuorisovaltuusto    17.9.2020 

 

Vaasan kaupunginvaltuusto 

 

 

Lausunto valtuustoaloitteesta 4.5.2020: Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti koronakriisistä 

selviämiseen 

   

Vaasan nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa Lotta Alhonnoron (vihr.) valtuustoaloitteeseen 4.5.2020 

Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti koronakriisistä selviämiseen. Nuorisovaltuusto kävi 17.9.2020 
yleiskokouksessaan keskustelun aiheeseen liittyen. 
 
Nuorisovaltuusto pitää Alhonnoron valtuustoaloitetta hyvänä ja tärkeänä. Nuorisovaltuuston mielestä lasten ja 
nuorten hyvinvointiin panostaminen kriisin vaikutuksien minimoimiseksi on erittäin toivottavaa. 
Nuorisovaltuusto on samaa mieltä siitä, että lisäresurssit opetukseen ja oppilashuoltoon, neuvoloihin ja 
perhetukeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin parantavat lasten ja nuorten hyvinvointia ja auttavat 
heitä selviytymään kriisin keskellä.   
 
Nuorisovaltuusto kannattaa lasten ja nuorten hyvinvointiin panostamista myös pitkällä aikavälillä. 
Nuorisovaltuuston mielestä lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen pitkällä aikavälillä tulee olemaan 
myös tulevaisuudessa hyödyllisistä kaikille.   
 
Nuorisovaltuusto kannattaa valtuustoaloitetta tukien sen nuorisoa turvaavia toimenpide-esityksiä.  
 
 
Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston puolesta, 
 
 
_________________________________ 
Kirill Helsing 
puheenjohtaja  
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Utlåtande om övergripande plan för Vasas promenadcentrum 
 

 

 
 

 

Vasa ungdomsfullmäktige    10.12.2020 

 

Vasa stads planläggning 

 

Vasa ungdomsfullmäktiges utlåtande om en övergripande plan för Vasas promenadcentrum 

 

Av Vasa stads ungdomsfullmäktige har begärts ett utlåtande om en övergripande plan som skulle utvidga och 
utveckla Vasas promenadcentrum. Planen görs utgående från delgeneralplanen för centrum. Med 
utvidgningen skulle bland annat centrums livskraft, stadsbild och dragningskraft förbättras. Dessutom skulle 
den öka trivsamheten för cyklister och fotgängare. 

Ungdomsfullmäktige anser att den övergripande planen verkar bra och ger sitt stöd till att vidareutveckla 
planen.  

 

 

För Vasa stads ungdomsfullmäktige, 
 

_________________________________ 

Kirill Helsing 

Ordförande  
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Toiminta 
 

 

Tapahtumat 
 

HALOO VSA 

Järjestimme Haloo VSA! bileet kahdesti,  

  

ensimmäisen kerran WS Areenalla 27.2.2019 kello 

19-22.  

Bileiden ideana oli saada uusi nuorisovaltuusto tutuksi 

nuorille, ja sloganina oli ”Let’s stay together”.  

Bileet saatiin järjestettyä nopealla aikataululla heti 

alkuvuodesta, ja tapahtuma olikin ensimmäinen iso 

tapahtuma kaudella 2019-2020.  Haloo VSA! oli jo 

konseptina tuttu kaudelta 2017-2018. Nuoret 

vaasalaiset olivat toivoneet lisää ”Nuorisovaltuuston 

discoja”. 

 

Bileet järjestettiin yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarin 

kanssa. Tapahtumassa esiintyi kaksi paikallista DJ:Tä, Juho Rafael sekä DJ 

Angoboyz. 

Hyvällä meiningillä sekä huikealla kävijämäärällä (330 henkilöä) disco oli hyvin 

onnistunut.  

 

Toisen kerran bileet järjestettiin Leipätehtaalla 22.11.2019 kello 18-21.30.  

Ajankohta osui juuri lastenoikeuksien viikolle, ja tästä johteesta tapahtuman 
teemana oli juhlistaa lastenoikeuksien 30-vuotis synttäreitä. Tapahtumassa 
tuotiin esille YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa sovittuja asioita. Samalla 
nuoret saivat pitää hauskaa tanssien, hengaillen, musiikkia kuunnellen ja 
kilpaillen. Nuorisovaltuusto järjesti esimerkiksi “dance battle” -kilpailun, jossa 
paras tanssija palkittiin. Tapahtuman DJ:nä toimi aiemmista bileistä tuttu Juho 
Rafael.  

Kävijämäärä oli 350 henkilöä. Tapahtuma järjestettiin jälleen yhteistyössä 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarin kanssa. 

Disco oli kaikin puolin onnistunut ja mieluisa sekä järjestäjille että kävijöille.  
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ELOKUVAILTA RITZISSÄ 28.2.2020 JA 25.9.2020 

 

Elokuvailta järjestettiin Ritzissä kahdesti kaudella 2019-2020. Idea syntyi Vaasan 

kaupunginkirjastolla ideointityöpajassa. Tavoitteena olisi saada elokuvaillat 

Nuorisovaltuuston perinteeksi. Elokuvaillat on brändätty nimellä ”More than just a MOVIE 

NIGHT”. 

Ensimmäinen elokuvailta pidettiin hiihtolomalla 28.2.2020 Ritzissä, ja elokuvaksi nuoret 

olivat äänestäneet Instagramissa ”Bohemian Rhapsody”. Tarjolla oli leffaherkut sekä 

livemusiikkia, kiitos Rokkikoulun. Näin nuoret pystyivät hengailemaan ennen ja jälkeen 

elokuvan. Paikalla kävi kaikkiaan 56 nuorta. 

Toinen elokuvailta järjestettiin 25.9.2020. Elokuva oli Black Panther, johon nuoret olivat 

saaneet jälleen vaikuttaa Instagramin kautta. Lisäksi paikalle saimme TaiKon:in 

taidenäyttelyn. Elokuvailtaan osallistui noin 30 nuorta. 

 

EDUSKUNTAVAALIPANEELI 8.4.2019 

 

Nuorisovaltuusto järjesti vaalipaneelin nuorille 8.4.2019 väliaikaisella hallintotalolla, 

Raastuvankatu 33. Vaalipaneelin teemana oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Tapahtuman 

tarkoituksena oli herättää nuorten kiinnostus vaikuttamiseen ja politiikkaan. Paikanpäälle 

paneeliin kutsuttiin Joakim Strand, Kim Berg, Marko Heinonen, Anneli Lehto, Marko Perälä, 

Anne Rintamäki ja Päivi Karppi.  

 

OPEN STAGET  

 

Openstaget ovat avoimia illanistujaisia, joita 

järjestetään nuorisokahvila Café Kultsan tiloissa. 

Openstagen ideana nuorisovaltuutettujen tutuksi 

tuleminen ja heidän kautta ”rento” vaikuttaminen sekä 

nuorten omaehtoisen luovuuden mahdollistaminen. 

Openstageen kuuluu vapaa lava, jossa saa esiintyä 

laulamalla tai soittamalla, sekä kahvilan tarjottavat ja 

tietenkin lämmin meno. Open Stagessa on kuitenkin 

aina vähintään yksi ennalta sovittu esiintyjä.  

Openstageja järjestetään yleensä teemapäivinä, kuten 

halloween- tai vappu-openstage. Silloin 

nuorisovaltuutetut koristelevat tilat teeman mukaisesti, 

sekä illan aikana voi olla teemaan liittyviä kisoja tai 

muita aktiviteettejä.  

Kaudella 2019-2020 Open Stageja oli kaksi - Café 

Kultsan avajaiset sekä MUSIC & ART- Open Stage 
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10.5.2019, jossa esillä oli Minun onneni- 

valokuvanäyttely. 

 

 

VILTTIKIRPPIS 

 

Toukokuu oli Nuorisovaltuuston teemakuukausi. 

Teemana oli ilmastonmuutos. Teimme tempauksia 

tähän teemaan liittyen. Yksi niistä oli vilttikirppis. 

Vilttikirppiksen ideana on, että nuoret myyvät 

tavaroitaan vilttien päällä. Tämä laittaa tarpeettoman 

tavaran kiertoon – ja jollekin toiselle hyödylliseksi – 

hyvin matalalla kynnyksellä. Kirppis on oiva tapa ottaa 

kantaa kestävään kehitykseen, ja Nuorisovaltuusto 

halusi mahdollistaa tämän nuorille ilmaiseksi. Kirppis 

mahdollisti myös taskurahan tienaamisen. 

Vilttikirppis järjestettiin 18.5.2019 kello 15-18 Kultsan 

pihassa. 
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Muut tapahtumat / yhteistyökuviot  
 

 

PÄÄMINISTERI RINTEEN VIERAILU VAASASSA 2.10.2019 

 

Nuorisovaltuusto kutsui pääministeri Antti Rinteen tapaamaan nuorisovaltuustoa 

2.10.2019. Valiokunnat ja hallitus valmistelivat kysymyksiä pääministerille ja tilaisuudessa 

saatiin myös maistella nuorten työpaja Reitin valmistamaa paikallista tarjottavaa. 
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LAPSIASIAVALTUUTETTU PEKKARISEN TAPAAMINEN VERKOSSA 18.8.2020 
 

Nuorisovaltuusto tapasi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen verkossa 18.8.2020 ja 

erikoistutkija Terhi Tuukkasen 18.8.2020. Alun perin Pekkarisen oli tarkoitus tulla Vaasaan 

vierailulle, mutta koronaviruspandemian vuoksi tilaisuus pidettiin verkossa. 

Nuorisovaltuusto keskusteli Pekkarisen ja Tuukkasen kanssa ajankohtaisista, nuoria 

koskevista asioista. 

 

Ohjelma: 

 

Vaasan nuorisovaltuusto & lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen:  

Katsaus ajankohtaisiin asioihin 

 

Aika: Tiistai 18.8.2020 klo 18 – 19.30 

Paikka: Teams 

Moderaattori: Aatu Puisto 

 

Teemana ajankohtaiset asiat: lasten ja nuorten hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja erityisesti koronaviruspandemian 

vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin 

 

1. Kiitokset tapaamisen järjestymisestä ja Pekkarisen toivottaminen tervetulleeksi nuorisovaltuuston puolesta. 

 

2. Käsiteltävien aihepiirien esittely. Vaasan nuorisovaltuusto on huolissaan erityisesti lasten ja nuorten 

hyvinvoinnista yleisesti, yhdenvertaisuudesta ja koronaviruspandemian vaikutuksista hyvinvointiin.  

 

3. Kerro miten tapaaminen etenee. Nuorisovaltuuston yhteistyövaliokunta on miettinyt valmiiksi 

pohjakysymyksiä aiheeseen liittyen. Osallistujat voivat halutessaan kysyä aiheisiin liittyviä lisäkysymyksiä 

chatin kautta. 

 

 

 

4. Nuorisovaltuuston kysymykset: 

1. Miten luokkaerot näkyvät alakouluikäisten lasten keskuudessa? Uskotko, että erot kasvavat paljon 

koronatilanteen vuoksi? 

2. Onko koronakriisistä seurannut jotain positiivista suomalaiseen koulutukseen? 

3. Onko perheväkivalta lisääntynyt korona-ajan (ja viime kevään koulujen sulkeutumisajan) aikana? Ja 

uskaltavatko lapset itse hakea apua, jos kohtaavat perheväkivaltaa (fyysistä tai psyykkistä, jos 

vanhemmat esim. tappelevat)? 

4. Millainen vaikutus kavereilla ja kavereiden tapaamisella on lasten hyvinvointiin? Onko kavereiden 

seura tai sen puutteellisuus huomattavissa lapsesta myöhemmin elämässä? 
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5. Nuorisovaltuuston huoli on, että oppilaiden osaamiserot ovat liian suuret. Perhetaustalla ja muilla 

ulkoisilla tekijöillä on ratkaiseva vaikutus koulumenestykseen. Millaisilla toimenpiteillä näiden 

ulkoisten tekijöiden roolia koulumenestyksen osalta pystytään pienentämään ja siten takaamaan 

yhdenvertaiset mahdollisuudet jokaiselle opintiellään? 

 

 

Toimenpide-ehdotukset lapsiasiavaltuutetulle: 

Nuorisovaltuusto painottaa, että erityisesti seuraaviin asioihin on tärkeää kiinnittää huomiota lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin turvaamiseksi: 

 

- tasavertainen opetus kaikille lapsille ja nuorille 

 

- Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen 

 (tärkeä aihe aina, mutta erityisesti nyt haastavana koronapandemia-aikana) 

 

 

VAASA – MITÄ KUULUU? 
 

Tämän vuoden Vaasa-mitä kuuluu? –tapahtuma järjestettiin Vasa Övningsskolan tiloissa 

lauantaina 16.11.2019 Tapahtumassa oli teemana nuoret ja järjestöt. Tapahtumassa 

ohjelmassa oli nuorten paneelikeskustelu, järjestötori sekä kaupungin päättäjien kyselytunti. 

Nuorten paneelikeskustelussa aiheena oli nuoret ja järjestöt. Nuvasta mukana 

keskustelussa oli Aatu Puisto. Järjestötorilla kierreltiin näytteilleasettajien pöytiä, jossa eri 

järjestöt esittelivät toimintaansa. Viimeisenä iltapäivällä oli kaupungin päättäjien kyselytunti, 

jossa nuorisovaltuustolla oli oma osio, jossa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Nuorisovaltuustosta Elle Filppula ja Jerin Waller esittivät päättäjille kysymyksiä, millaisena 

he näkevät tulevaisuuden Vaasan sekä mitä kaupunki on tehnyt ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi. 

 

TILLIMAKARONIJUHLAT 

 

Vaasan kaupunki kampanjoi syksyllä 2019 Vaasalaisaloitteen puolesta. Vaasalaisaloitteen 

2000 allekirjoituksen kunniaksi kaupunki päätti järjestää tillimakarooni-juhlan torilla 

lauantaina 30.11 klo 11-14. Juhlassa tarjottiin Tillamakaronia sekä glögiä ja esiteltiin 

kaupungin palveluita. Ohjelmalavalla nähtiin vaasalaisten musiikkiesityksiä ja puheita. 

Nuorisovaltuustosta Hampun Enlund, Jesse Kurunsaari ja Aatu Puisto olivat tapaamassa 

vaasalaisia ja kertomassa nuorisovaltuustosta. 
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OHJAAMOPÄIVÄT 10.2.2020 

Nuorisovaltuusto oli mukana Rewell Centerissä, jossa on Pop up –piste nuorille 

Ohjaamoviikolla 10.2.2020. Paikalla oli Ohjaamon eri yhteistyökumppaneita kohtaamassa 

nuoria.  

 

I LOVE MUOVI –KIERRÄTYSKAMPANJA 10. – 12.4.2020 
 

Ilmastonmuutos- teemakuukautena olennaista oli myös YLE:n  I Love Muovi- 

kierrätyskampanja. Kilpailimme Tamperetta, Oulua, Lahtea ja Joensuuta vastaan siitä, 

mikä kaupunki kerää eniten pakkausmuovia kierätettäväksi. Tapahtuman kohokohta oli 

toritapahtuma perjantaina 12.4. 

Kannustimme nuoria tulemaan paikalle ja postaamaan tarinoita keräämästään muovista. 

Pakkausmuovin sai tuoda torin kilpailukeräysastiaan, jonka johteesta sai alennuskuponeja. 

 

NuvaGaalaa – joka on vuosittainen traditio, ja jossa jätetään hyvästit nykyiselle 

Nuorisovaltuustolle, sekä esitellään uusi seuraavan kauden nuorisovaltuusto ei voitu 

valitettavasti järjestää kaudella 2019-2020 koronaviruspandemian vuoksi.  

Lisäksi nuorisovaltuustolaisia oli mukana muun muassa Tubetourissa 2019 ja Vaasa 

Prideja markkinoitiin nuorisovaltuuston sosiaalisessa mediassa.  

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg ja toukokuusta 2019 lähtien Maria 

Tolppanen sekä kaupunginhallituksen jäsen, nuorisovaltuuston yhteyshenkilö Aino 

Akinyemi kävivät ahkerasti kauden aikana seuraamassa nuorisovaltuuston yleiskokouksia. 

 

- Inkeri Pöllänen 
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Viestintä 
 

Näkyvyys- ja markkinointivaliokunta 

 

Alustus 
 

Näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan vastuutehtävä on huolehtia nuorisovaltuuston 

näkyvyydestä eri medioissa, sekä vastata nuorisovaltuuston sisäisestä tiedonkulusta. 

Valiokunta koostuu noin kolmanneksesta Vaasan kaupungin nuorisovaltuutettuja. 

Valiokunnan puheenjohtaja (hallituksen jäsen, viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja) 

kutsuu valiokunnan koolle, vie valiokuntakokouksen asialistan hallitukseen sekä ylläpitää 

valiokunnan toimivuutta. Näkyvyys- ja markkinointivaliokunta ehdottaa erillisten 

vastuualueidin käyttöönottoa, esimerkiksi seuraavan jaon mukaisesti: 

- Instagram-vastaava  

- Valitkaa henkilö, joka pitää kaupungin tapahtumia silmällä  

- Facebook-vastaava  

-  Snapchat- vastaava (tämänhetkinen valiokunta ehdottaa että Snapchat 
poistetaan käytöstä) 

 

 

 

 

Viestintäkieli  

 

Viestinnässä koetaan sujuvan kaksikielisyyden olevan tärkeää. Vaasan nuorisovaltuusto 

edustaa kaikkia vaasalaisia nuoria, äidinkielestä riippumatta, joten myös nuorisovaltuuston 

virallisen viestinnän tulee olla kaksikielistä. On tärkeää, että tieto välittyy jokaiselle, eikä 

kielimuuri ole esteenä. Näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan 2021 - 2022 edustajien tulee 

olla kykeneväisiä saavuttamaan tämä vaatimus. Sosiaalisessa mediassa ollaan pyritty 

välttämään suoraa kääntämistä ja sen sijaan pyritty rentoon, kaksikieliseen kielenkäyttöön. 

 

Graafinen ohjeisto  

 

Kaikessa nuorisovaltuuston julkaisemassa materiaalissa noudatetaan Vaasan kaupungin 

vuonna 2018 laatimaa uutta graafista ohjeistoa. Graafisen ohjelmiston inspiraationa on meri, 

intohimo ja energia.  
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Graafinen ohjeisto löytyy liitteenä. Ohjelmistossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kaupungin 

kuvakonseptista ja väripaletista, joita tulee noudattaa myös nuorisovaltuuston median 

kanavissa. 

Kaupungin luomia piktogrammeja on hyödynnetty nuorisovaltuuston Instagramissa tasaisin 

väliajoin (ks. kuva). Nämä on tuotettu yhteistyössä kaupungin graafisten palveluiden 

kanssa. Yhteistyö graafisten palveluiden kanssa on tärkeää yhtenäisen ilmeen luomiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptoituja piktogrammeja kaupungin graafisesta ohjeistosta ovat sydän, hehkulamppu, 

kädenpuristus, kynä ja Vaasan vapaudenpatsas. Instagramissa usein käytettyjä emojeita 

ovat piktogrammien mukaan sininen sydän, hehkulamppu, kynä, sekä vaihtelevat tunteita 

kuvaavat emojit, sekä liekit ja räjähdykset.  
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Nuorisovaltuuston pääviestintäkanava Instagram 

 

profiili: nuva.vaasa  

Salasana:  

 

 

Kuvakonsepti:  

Graafisen ohjelmiston mukainen kuvakonsepti; vaaleita, selkeitä kuvia. 

Väripalettiin sopiva värimaailma.  

 

Sisältö: 

Henkilökuvat, joissa nuorisovaltuutettuja, keräävät eniten huomiota ja tykkäyksiä, mutta on 

tärkeää ylläpitää feediä myös ”täytekuvilla”. 

Selkeys – ei liikaa ryhmäkuvia putkeen! 
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Ajankohtaisia vaasalaisten nuorten, nuorisovaltuuston ja kaupungin asioita, 

sanomalehtimainintoja yms.  

 

Seuraamispolitiikka: 

”Follotaan bäkkiin”  

Yritysprofiili: Nonprofit Organization (statistiikkapalvelut)  

 

Insights / statistiikka 13.12.2020:  

Seuraajamäärä: 1403 

Seurataan: 1423 

 

Muut viestintäkanavat ja yhteistyöt 

 

Snapchat 

Pian toimikauden alettua vuonna 2017 nuorisovaltuustolle luotiin Snapchat-käyttäjätili. 

Kauden 2019 -2020 aikana nuorisovaltuusto on kuitenkin todennut sen olevan suhteellisen 

huono viestintäväline. Snapchatin katsojamäärät ovat 100-200 katsojan luokkaa, eikä 

tämäkään seuraajakanta ole kovinkaan aktiivinen (enimmäkseen vanhoja nuorisovaltuuston 

jäseniä). Määrä on huomattavasti pienempi kuin nuorisovaltuuston Instagramissa 

(seuraajamäärä 13.12.2020: 1403, Instagram Story -katsojamäärän keskiarvo n. 400).  

Instagram Storyt ja Highlight-toiminto ajavat saman asian kuin Snapchatin palvelut. 

Nuorisovaltuusto suosittelee tulevia edustajia harkitsemaan tarkoin, mikäli Snapchatin 

voisi jättää kokonaan pois käytöstä. Valiokunta toimii kokemuksen mukaan paremmin, 

mikäli jäsenillä on selkeä työnkuva. Näin myös tuotetun sisällön laatu pysyy tasaisen 

korkeana.  

 

käyttäjätunnus: nuvavsa 

Salasana:  

 

Facebook 

Kaudella 2019-2020 Facebookia alettiin ylläpitämään aktiivisemmin. Nykyinen 

markkinointivaliokunta valitsi Facebook-vastaavan, jonka vastuualueena oli Facebookin 

ylläpitäminen. Facebookia käytettiin isompien tapahtumien markkinoimiseen ja Facebookin 

tapahtumasivut sopivat loistavasti siihen. Facebook-sivustolla jaettiin myös kaupungin 

tapahtumia ja yhteistyöasioita. Nykyinen markkinointivaliokunta ehdottaa, että 

nuorisovaltuusto 2020-2021 markkinointivaliokunta valitsee uudesta keskuudestaan 

Facebook-vastaavan. Facebookiin julkaistiin kaudella 2019- 2020 yhteensä 6 tapahtumaa 
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ja 34 julkaisua. Sivutykkäyksiä on yhteensä 442. Suosittelemme, että uusi valiokunta 

ylläpitää Facebookia aktiivisemmin ja keskittyisivät sen kasvattamiseen.  

Tässä tiedot vielä kaikista julkaisuista
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(Tara Korkiakoski) 

 

Muut yhteistyöt 

Näkyvyys- ja markkinointivaliokunta on kaudella 2019-2020 tehnyt yhteistyötä graafisten 

palveluiden ja nuorisopalveluiden kanssa ja valiokunta toivoo tulevien edustajien 

säilyttävän nämä suhteen. Ne ovat tarkeitä nuorisovaltuuston näkyvyyden toimivuuden 

kannalta.  

 

Sisäinen viestintä  

 

Whatsapp-ryhmä  

Nuorisovaltuustolla on käytössä useita Whatsapp-ryhmiä, joissa keskustellaan 

nuorisovaltuustossa meneillään olevista asioista ja tapahtumista, tiedotetaan ja 

muistutetaan asioista, kuten tulevista kokouksista ja aikatauluista, sekä kysytään 

kysymyksiä. Whatsappin kautta saa usein nopeiten tiedon selville ja yhteyden 

nuorisovaltuutettuihin. Nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä yksi yhteinen ryhmä kaikille 

nuorisovaltuutetuille ja nuorisoasiainkoordinaattorille, sekä pienempiä ryhmiä hallitukselle, 

eri valiokunnille, sekä yksittäisten asioiden työryhmille ja valiokuntarajat ylittävällä 

yhteistyölle.  
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Sähköposti  

Pääasiassa sähköpostiin tulee kokousmuistiot, asialistat, pöytäkirjat ja esityslista, sekä 

muita tärkeitä tiedotteita, kuten lautakunta-asioita. Nuorisovaltuustolla on oma gmail-tili, 

jota on käytetty mm. NuvaGalan ilmoittautumiseen. 

nuorisovaltuusto.vaasa@gmail.com 
salasana: 
 

 

Asialistat  

Kokoukseen osallistujille tulee aina ennen kokousta jakaa asialista kokouksessa 

käsiteltävistä asioista. Kokouksessa edetään asialistan mukaisesti, ja kokouksesta 

kirjataan kokousmuistio. Asialistat koskevat vain valiokunta- ja hallituskokouksia, 

yleiskokousta edeltää aina virallinen esityslista.  

Esityslistan ja sen sisältämät toimintaehdotukset laatii hallitus. Esityslistat tulee olla viisi (5) 

päivää ennen kokousta edustajilla. Esityslistat toimitetaan vain sähköpostitse. 

 

 Esimerkkiesityslista (yleiskokous) 

 

 

 

 

mailto:nuorisovaltuusto.vaasa@gmail.com
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Esimerkkiasialista (näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan kokous): 

 

ASIASLISTA            

Nuorisovaltuusto Näkyvyys- ja markkinointivaliokunta 11.10.2017 

______________________________________________________________________________ 

Kokoustiedot 

Torstai 11.10. klo 15  

  Walkers Café   

Puheenjohtaja: 

Sihteeri: 

Läsnäolijat:  

_____________________________________________________________________________ 

Asia no  

1 Kokouksen avaaminen  

2 Asialistan hyväksyminen 

3 Kiusaamiskampanjan kuulumiset  

Vaatiko kiusaamiskampanja valiokuntamme panosta? Toimenpiteet? 

4 Nuvagaala 

Kutsujen suunnitteleminen: sisältö ja ulkonäkö 

Mainoskuva: Roosa ja Teca rannalla  

Julisteet? Tarvitaanko julisteita?  

5 Vaalit 

Ehdokasasettelukuvat – feediin? Storyyn?  

Ehdokasasettelujulisteiden tilanne 

Vaalipäivän mainostus  

Lehdistö 

Reagointi ehdokasasettelutyöhön 

 

6 Muut esille tulevat asiat  

 

Kokousmuistiot 

Kokousmuistiot jaetaan nuorisoasiainkoordinaattorille valiokunnan sihteerin toimesta 

matkakorvausten myöntämiseksi. Kokousmuistiot tulee tätä ennen lähettää valiokunnan 

puheenjohtajalle ja jäsenille luettavaksi, jotta kokousmuistion todenmukaisuus voidaan 

varmistaa. Kokousmuistiossa tulee mainita kokouksen päätökset, sekä sovitut vastuut ja 

tehtävät. Myös oleelliset ohjeet ja muut tärkeät asiat tulee raportoida. Kokousmuistiot 

pidetään oikeakielisinä ja rakenteeltaan sen tulee olla selkeä ja tiivis.  
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Kokousmuistiossa tulee mainita ainakin seuraavat tiedot:  

Kokouksen puheenjohtaja  

 Kokouksen sihteeri  

 Kokouksen läsnäolijat  

 Kokousaika ja -paikka  

 Kokouksessa käsitellyt asiat 

  

Pöytäkirjat 

Nuorisovaltuuston yleiskokouksesta kirjataan aina pöytäkirja. Pöytäkirja on malliltaan 

identtinen esityslistan kanssa, mutta sisältää tarkemmat tiedot kokouksen tarkasta kestosta, 

luettelon läsnäolijoista sekä asiakohtien päätökset. Sihteeri kirjaa yleiskokouksen aikana 

muistiota, ja viimeistelee muistion pöytäkirjaksi viikon sisällä yleiskokouksesta. Kaksi 

kokouksessa valittavaa pöytäkirjan tarkastajaa tarkastavat valmiin pöytäkirjan 

oikeellisuuden. Allekirjoittamisen jälkeen pöytäkirjan ensimmäinen sivu läsnäolijoineen 

lähetetään palkkaosastolle. Läsnäololistan mukaan nuorisovaltuutetuille maksetaan 

kokouspalkkiot. 

 

Esimerkkikokousmuistio (Hallitus): 

 

TYÖRYHMÄKOKOUKSEN KOKOUSMUISTIO 

AIHE: Hallitus 

AIKA: 15:30 – 16:30  

PAIKKA: Ohjaamo  

 

Paikallaolijat:  

Puheenjohtaja: Puheenjohtajan nimi 

Sihteeri: Sihteerin nimi 

Kokous alkoi kello: 15:37  

 

Ennen asialistan mukaan etenemistä nuorisotoimenjohtaja kertoo lyhyesti maakunnallisesta nuorisovaltuustosta. 

 

Asia nro. 

1. Hallituksen jäsenten tehtävänjako 

  

Käydään Ainon johdolla läpi hallituksen jäsenten tehtävät.  
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Vaihdetaan Roosan ja Andrean tehtävät viestintärakenteen selkeyttämiseksi: Roosa viestinnästä vastaava 

1. varapuheenjohtaja, Andrea vaikuttamisesta vastaava 3. varapuheenjohtaja. Hyväksytään ensi kuun 

yleiskokouksessa.  

Kokouksissa kiinnitettävä jatkossa lisää huomiota puheenjohtajan tehtävään johtaa puhetta.  

 

2. Youth in Iceland 

 

Viime yleiskokouksessa lausunnon kirjoittamiselle perustettiin työryhmä: Henna, Henna, Markus, Roosa. 

Työryhmälle on perustettu Whatsapp ryhmä. Lausunnon tulee olla esiteltävänä 19.4. yleiskokouksessa. 

Lausunnon laatiminen on työryhmän vastuulla.  

 

3. Kesärahan tilanne 

 

Nuorisovaltuuston kesäavustushanke nuorille on mahdotonta järjestää tällä hetkellä kaupungin 

byrokratian takia. Nuorisovaltuuston tehtävä on tiedottaa kaupungin muiden toimijoiden tarjoamista 

projektiavustuksista. Keskustellaan nuorten mahdollisuuksista ideoida ja järjestää nuorisovaltuuston 

avulla tapahtumia. Kesäraha-avustus unohdetaan tältä vuodelta. 

 

4. NuvaGaala 

Hallituksen Helsingin reissulla nousi idea NuvaGaalasta. Vanhan nuvan jäähyväiset, uuden nuvan 

julistamistilaisuus. Teemana ”support your local”. Mahdollisesti mukana energiaklusterin sponsorit. 

Esitetään idea nuorisovaltuustolle ensi kokouksessa. Lopullinen ideointi ja toteutus syksyllä.  

Kiertopalkinto nuvalta nuvalle 

Kaikille nuorille vapaa pääsy 

 

5. Toukokuun nuorten viraalilehti (Reimari): nuvan blogi, esityslistat yms. Sisällön mietintä, lehden 

mainostaminen: suunnittelu- ja toteutusvaliokunnan tehtävänjako! 

 

6. Nuvakehyksen tilanne 

Näkyvyys- ja markkinointi on suunnitellut kehystä. Esitellään ensi kokouksessa.  

 

7. Kirjaston tapahtumasuunnittelu  

Suunnitteluvaliokunta kokoontuu 3.4. suunnittelemaan tapahtumaa. Huhtikuun yleiskokouksessa 

äänestetään suunnitteluvaliokunnan laatimista ideoista.  

 

8. Oheis- ja markkinointimateriaalit 

Emmiltä idea kortsuista. Äänestetään yleiskokouksessa. 

Näkyvyys- ja markkinointi ovat suunnitelleet kokouksessaan oheismainonnan ilmeen. Esittelevät ideat 

yleiskokouksessa, yleiskokous hyväksyy.  
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9. Open Stage  

Vappu Open Stage perjantaina 27.4. klo 18:30-21:30. Rokkikoululta äänentoisto. Daniel Ilomäki / Sinister 

kutsuttu esiintymään akustisesti, vastausta odotellaan. Emmi Haapaniemi esiintyy.  

Yleiskokouksen aikaan mainokset jaossa.  

Näkyvyys- ja markkinointi suunnittelee julisteet.  

 

10. Muut asiat  

Pöytäkirjantarkastajien vastuu on tarkistaa läsnäolijat.  

 

Kokous päättyy klo 16:27.  

 

Nuorisovaltuusto-collegepaidat  

 

Nuorisovaltuusto tilasi ja suunnitteli graafisten 

palveluiden kanssa Nuva-collegepaidat 

Vaasan uuden ilmeen mukaisesti. Markkinointi- 

ja näkyvyysvaliokunta ehdottaa, että uusi 

Nuorisovaltuusto 2021 - 2022 tilaisi itselleen 

nämä samat paidat. Vanhoille jäsenille, jotka 

ovat uudessa valtuustossa, ei tarvitsisi tilata 

uusia paitoja.  

 

  

   

 

 

 

Näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan selvityksen koonnut Alina Östergård, valiokunnan puheenjohtaja.  
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Avustukset 

 

Kaudella 2019-2020 jaettiin ensimmäistä kertaa avustuksia vaasalaisille nuorille 

omaehtoiseen toimintaan.  Tällä kaudella jaettiin avustuksia yhteensä kahdesti. 

Ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja toisen kerran 2020. 

Avustusten tavoitteena on ensisijaisesti aktivoida nuoria toteuttamaan toiminnallisia 

hankkeita, joista mahdollisimman moni nuori pääsee osalliseksi (esim. tapahtuma, 

teemapäivä tms.) sekä pyrkiä mahdollistamaan nuoren kehittyminen oman elämänsä 

aktiiviseksi toimijaksi. Avustusta voi myös hakea pienryhmien harrastustoiminnan 

mahdollistamiseksi sekä osarahoitukseksi suurempaan projektiin.  

Avustusta voi hakea Vaasassa asuvien tai opiskelevien 13–29-vuotiaiden nuorten 

muodostama ryhmä, jossa on vähintään kaksi nuorta ja täysi-ikäinen vastuuhenkilö. 

Avustus on käytettävä vain siihen hankkeeseen, johon sitä on haettu.  

Avustuksella tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä. 

Avustusta ei myönnetä:  

- koneiden, laitteiden ja kalusteiden hankintaan 

- palkkoihin, mutta palkkionmaksu ulkoiselle palveluntuottajalle on mahdollista 

(esiintyjä tai luennoitsija tms. palkkio) 

- toimintaan, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa 

- varainkeruuseen  

- hakevan taustatahon normaaliin toimintaan, vakiintuneeseen jo olemassa 

olevaan toimintaan tai takautuvasti ennen hankerahan hakemista 

päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan 

Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportointilomakkeessa 

arvioima. Raportointilomake palautetaan vuoden loppuun mennessä. Avustus myönnetään 

arviointikriteeristön perusteella. Vaasan nuorisovaltuuston hallitus käsittelee hakemukset 

ja pisteyttää ne arviointitaulukon mukaisesti. Nuorisovaltuusto tekee lopulliset päätökset 

avustusten jakamisesta yleiskokouksessaan 

Toimintaan on budjetoitu 2000€/vuosi. Nuorisovaltuusto kokee, että ensimmäiset 

avustuskaudet pystytään kattamaan nuorisovaltuuston nykyisestä budjetista, mutta toivoo, 

että avustusten mahdollinen suosio sekä hakemusten suuri määrä otetaan 

tulevaisuudessa huomioon nuorisovaltuuston määrärahassa. 

 

2019 avustukset 

Hakuaika oli 8.4. -31.52019. jota jatkettiin vielä kuukaudella 30.6.2019 asti. Määräaikaan 

mennessä tuli kolme hakemusta. Nuorisoasiainkoordinaatti ja nuorisovaltuuston hallitus 
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kävivät läpi hakemukset ja ne pisteytettiin kaupunginhallituksen hyväksymän kriteeristön 

mukaisesti. 

Halcyon Dance Crew haki avustusta tanssiryhmän kilpailumatkoista koituviin kuluihin sekä 

harjoituspaikkojen salivuokriin 500 euroa. Hakemus sai pisteitä 6,6 

Salibandy joukkue kappelin pimut hakivat avustusta aurinkoliigan kaudelle 2019-2020 

osallistumiseen ja siihen koituviin kuluihin 1000 euroa. Pisteytyksessä hakemus sai 6,55 

pistettä.  

Entusiasti ja eksyneet kollektiivi haki avustusta EP:n tekoon ja äänitykseen 1000 euroa. 

Mutta heille ei voitu myöntää avustusta, koska Vaasan kaupunki on jo myöntänyt heille 

kulttuuritoiminnan kohdeavustusta vuonna 2019 

Nuorisovaltuuston yleiskokouksessa 22.8.2019 myöntää avustusta Halocyon Dance 

Crew:lle 500 euroa ja Kappelin pimuille 1000 euroa.  

 

2020 avustukset  

Vuonna 2020 avustusta haki kaksi (2) nuorten omaehtoista ryhmää. Kaksi vaasalaista 

nuorta haki avustusta hiihtoliiton harjoitteluleireille kesällä ja syksyllä 2020. He hakivat 

nuorisovaltuustolta yhteensä 960 euroa. Lisäksi avustusta haki Reveuse-tanssiryhmä sali-, 

kisamatka-, varustus- ja vaatetusmaksuihin, yhteensä 600 euroa. Nuorisovaltuusto päätti 

yleiskokouksessaan 14.5.2020 myöntää avustusta Reveuse-tanssiryhmälle 600 euroa 

(hakemus sai 6 pistettä). Lisäksi nuorisovaltuusto päätti myöntää kahdelle yläkoululaisille 

hiihtoliiton harjoitusleireille yhden leirin leirimaksut, eli yhteensä 480 euroa (hakemus sai 3.6 

pistettä). Lisäksi nuorisovaltuusto toivoi, että nuoret jollain tavalla tuovat hiihtoharrastustaan 

muille nuorille esiin, esimerkiksi lähettämällä pienen infovideon harrastuksestaan 

nuorisovaltuuston sosiaaliseen mediaan (jotta myös muut nuoret pääsevät enemmän 

osallisiksi). 
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Vaalit 
 

Nuorisovaltuustovaalit järjestettiin järjestyksessään kolmatta kertaa syksyllä 2020 

(ensimmäisen kerran syksyllä 2016). Tällä kaudella vaalit järjestettiin ensimmäisen kerran 

sähköisesti. Koulujen kanssa keväällä 2020 allekirjoitetuissa yhteistyösopimuksissa 

ammattikoulu Vamian kanssa sovittiin, että he pyrkivät järjestämään vaalit sähköisesti 

pilottina. Koronaviruspandemian vuoksi nuorisovaltuusto joutui kuitenkin nopealla 

aikataululla siirtymään täysin sähköisiin vaaleihin (päätös sähköisten vaalien järjestämisestä 

tehtiin nuorisovaltuuston yleiskokouksessa xx). Päätöksen jälkeen Vaasan 

nuorisopalveluissa aloitettiin välittömästi kartoittaa sähköisten vaalien mahdollisia 

toteutustapoja. Kaupungin koulujen osalta äänestys ajateltiin ensin toteuttaa Wilma-

järjestelmän ja sen yhteydessä olemassa olevan Office 365 kautta. Tässä vaihtoehdossa 

tietoja ei kuitenkaan olisi saatu täysin luottamuksellisiksi vain äänestäjän ja 

Nuorisopalveluiden välille. Tämän vuoksi kaupungin oppilaitoksilta päädyttiin pyytämään 

äänioikeutettujen listat, ja Microsoft Formsissa kerättiin äänestäneiden nimet, jotka 

tarkistettiin jälkeenpäin. Nuorisotalojen äänestys toteutettiin Webropolilla siten, että tiedot 

kerättiin täysin anonyymisti nuorisotalo Kultsassa ja Ristikassa olleilla äänestyskoneilla. 

Tämän toteutuskokonaisuuden kelvollisuutta selvitettiin laajalti Vaasan kaupungin ICT-

yksiköltä ja Vaasan kaupungin lakimiehiltä. Vaalit järjestettiin 3.-4.11.2020. 

Palautetta sähköisien vaalien järjestämisestä kysyttiin kouluilta sekä nuorisovaltuutetuilta:  

 

- Jotkut äänioikeutetut (vähintään 13-vuotiaat) ovat yhä 6. luokalla, ja näihin kouluihin 
tiedotus ja koordinointi ei ollut samalla tasolla mitä muiden koulujen kanssa. Vastaava 
koski äänioikeuden toisessa päässä (enintään 20-vuotias) myös aikuisopistoja.  
Nuorisoasiainkoordinaattorin kommentti: vaalit suunnattu vain yläkouluikäisistä 
ylöspäin  

- Sähköinen äänestäminen koettiin kokonaisuutena hyvänä ratkaisuna, mutta vielä 
paremmaksi nähtäisiin hybridiratkaisu, jossa sähköisen äänestämisen ohella olisi 
fyysisiä äänestyskoneita myös kouluilla nuorisotalojen lisäksi. 

- Äänestysprosentti oli selvästi suurempi tarkoittaen, että nuorien oli helpompi 
äänestää vaaleissa. 

- Toimintavarmuus lisääntyy sitä mukaa mitä vähemmän osia kokonaisuudessa on, ja 
vaalien jälkeisissä keskusteluissa nuorisopalveluiden sisällä ja koulujen kanssa on 
noussut selvä toive, että jatkossa tulisi pyrkiä hankkimaan virallinen sähköisen 
äänestämisen alusta. 
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Leirit 
 

Nuorisovaltuustokaudella 2019–2020 järjestettiin vain yksi, perehdyttämisleiri. Suunnitteilla 

oli myös toinen koulutusleiri vuoden 2020 puolelle, mutta sekä kaupungin säästöt, että lähes 

koko 2020 vuoden jyllännyt koronaviruspandemia vaikutti myös Vaasan kaupungin 

toimintoihin ja kokoontumisiin.  
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Perehdytysleiri Alskathemmet 26. - 27.1.2019 
 

Ensimmäinen leiri oli perehdytysleiri, ja se järjestettiin 26. - 27.1.2017 Alskathemmetin 

leirikeskuksessa. 

Leirin tavoitteena oli tuoda nuorisovaltuuston toimintatapoja tutuksi nuorille ja mahdollistaa 

ryhmäytymisen alkaminen. Viikonloppu oli osallistujille maksuton. Ohjaajina paikalla olivat 

nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Ikola ja aiemmin Nuorisopalveluissa toiminut ja 

nuorisovaltuustoa kaudella 2017 - 2018 ohjannut Aino Paavola. 

 

 

Aikataulu ja ohjelma 
 
 
La / Lö 26.1.2019 

09.00  Lähtö Nuorisotalo Kyrölän pihasta / Avfart från Ungdomsgården Kyröläs gård 

09.30 Lähtö nuorisotalo Kultsan pihasta / Avfart från ungdomsgården Kultsa 

10.30  Tutustumista! / Att lära känna varandra!  

11.30  Lounas /Lunch  

12.30  Mikä nuorisovaltuusto? Vilket ungdomsfullmäktige?  

Miten nuorisovaltuusto toimii? Millaiset kokoukset ovat? Mikä on nuorisovaltuutetun tehtävä 

ja rooli? Miten nuorisovaltuutetun rooli ilmenee myös vapaa-ajalla? 

Hur fungerar ungdomsfullmäktige? Hurdana är möten? Hurdan roll har man som 

ungdomsfullmäktigerepresentant och vilka uppgifter man har? Hur påverkar rollen som 

ungdomsfullmäktigerepresentant fritiden? 

Nuorisoasiainkoordinaattori/Koordinator för ungdomsärenden Anne-Mari Ikola   

14.00  Päiväkahvi /Kaffe  

14.30 Puhalletaan yhteen hiileen/ Kaupungin hallinto ja lautakunnat 

 Vi gör det här tillsammans/ Stadens förvaltning och nämnder 

 Entiset nuorisovaltuutetut/ Föregående ungdomsfullmäktigeledamöter 

Antonio Teca ja Markus Halla-aho  

16.30  Päivällinen /Middag  

17.30  Ideat, aloitteet ja kannanotot /Idéer, initiativ och utlåtanden 

 Nuorisoasiainkoordinaattori/ Koordinator för ungdomsärenden Anne-Mari Ikola   

19.30  Iltaohjelmaa/Kvällsprogram by Aino 
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20.00–23.00  Vapaa-aikaa, iltapalaa ja saunomista /Fritid, kvällsmat och bastu  

23.00  Hiljaisuus /Tystnad 

 

 

Su / Sö 27.1.2019 

9.00  Aamupala /Morgonmål  

9.30  Mitä me halutaan? Vad vill vi? 

Ryhmätyöskentelyä ja ideointia asioista, joihin halutaan vaikuttaa. Mitä 

tapahtuman/kampanjan järjestäminen vaatii ja mikä on nuorisovaltuutetun rooli?  

Grupparbete och man tänker ut ärenden man vill påverka. Hur arrangerar man ett 

evenemang/en kampanj och vad är ungdomsfullmäktigeledamotens roll i det? 

Aino Niskala.  

11.30  Lounas / Lunch  

12.30  Ideasta toteutukseen  

 Suunnitellaan vuosikello ja tehdään toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020. 

 Årsklockan och verksamhetsplanen för perioden 2019-2020 planeras.  

14.00  Päiväkahvi, siivous ja vapaa-aikaa/ Kaffe, städning och fritid 

15.45  Lähtö leirikeskuksesta / Avfart från lägergården  

 

Paluu Kultsan pihaan n. klo 16.15 / Återkomst till Kultsas gård c. kl. 16.15. 

Paluu Nuorisotalo Kyrölän pihaan n. klo 17.00 /Återkomst till Nuorisotalo Kyrölä ca. kl. 17.00 
 

Pienet muutokset ovat mahdollisia. Små ändringar är möjliga. 

 

Nuvapäivä 24.8.2019 
 

Vaasan kaupunkikehitys järjesti nuorisovaltuustolle kokeilujalostamon 24.8.2019. 

Kokeilujalostamossa ideoitiin nuorisovaltuuston toimintavuotta 2020. Täällä syntyi myös 

ajatus elokuvailtojen järjestämiseen, joihin haettiin 3000 € vuodelle 2020 (ja josta saatiin 

1500 €). Ajatushautomossa syntyneitä ajatuksia esiteltiin pitchaus-illassa lokakuussa 

2019. Paikalle oli kutsuttu vaasalaisia päättäjiä ja virkamiehiä. Elokuvailtojen lisäksi 

pitchaus-tilaisuudessa esiteltiin muun muassa sähköpotkulautojen käyttöönottoa ja 

yhteistyötä Vaasan museoiden kanssa.  

 

Kokeilujalostamon päätteeksi mentiin kiipeilemään Zip Adventure Parkiin yhteisöllisyyden 

vahvistamiseksi. 
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Nuvapäivän ohjelma: 

 

NUVAPÄIVÄ la 24.8.2019 klo 11-18 

NUVADAGEN lö 24.8.2019 kl. 11-18 

 

Ohjelma / Program: 

 

klo 11-15 Nuorisovaltuuston ajatushautomo ja kokeilujalostamo 

Kl. 11-15 Ungdomsfullmäktiges tankesmedja och försöksforum 

 

Ohjelma / Program 24.8.2019 klo/kl. 11-15 (Draama-sali / Drama-sal) 
 

Klo/kl. 11.00   Tilaisuuden avaus / Evenemangetöppnas 
   Anne-Mari Ikola, nuorisoasiainkoordinaattori / koordinator för ungdomsärenden   

Klo/kl. 11.15   Ajatushautomo / Tankesmedja 
  Sari Tarvonen, kehittämispäällikkö / utvecklingschef 
  Pauliina Pääkkönen, kehittämissuunnittelija / utvecklingsplanerare 
  Ideoiden löytäminen yhdessä ja ideoiden esittely /  
  Idékläckningtillsammansoch presentation av idéerna (2 h 15 min) 
 

Klo/kl. 13.30   Kokeilujalostamo / Försöksforum 

  Valitun idean jatkotyöstäminen ohjatusti  /  
  Fortsattbearbetning av den idésom valtsmed (1 h 30 min) 
 

Klo/kl. 15.00  Tilaisuus päättyy / Evenemanget  slutar 

Lopputulos: Konsepti valmiina pitchaus-tilaisuutta varten (sovitaan tarkempi   päivämäärä) / Slutresultat: 
Konceptetfärdigför pichningstillfället (ett närmare  datum överenskoms) 
 

Klo/kl. 15-16 Omakustanteinen ja –toiminen ruokailu ja siirtyminen Zip Adventure Parkiin / Mat på 

egen bekostnad och vi flytter oss till Zip Adventure Park (ilmoittautuneet, de som anmält sig med) 

 

Klo/kl. 16-18 Kiipeily Zip Adventure Parkissa (Niemeläntie 15), klättring på Zip Adventure Park 

(Uddnäsvägen 15). Omat hanskat mukaan (esim. puutarha- tai työhanskat) tai voit vuokrata hanskat paikan 

päältä omakustanteisesti, 3 €, ta med egna handskar (t.ex. trädgård- eller arbetshadskar) eller du kan hyra 

handskar på plats på egen bekostnad 3€). 

 

klo/kl. 18 Ohjelma päättyy / Programmet tar slut 
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