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Yleiskokouksen kokoustiedot 
 
 

Torstaina 18.08.2022 klo 17.30 
Hallintotalon valtuustosali, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa 

 
 
 
 
 

Asia nro 
 
 

1 Kokouksen avaus 
  Kokous avataan klo 17.40.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
    Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Ääntenlaskijoiksi valitaan Seela Pasanen ja Siiri 

Keski-Hannula. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sofia 

Lintala ja Elias Riekki. Hyväksytään. 
 

4 Esityslistan hyväksyminen 
    Esityslistalle lisätään seuraavat asiat: 

-kohta 15: ”Lausunto Eeva Simonsin ja Lotta 

Alhonnoron valtuustoaloitteesta ’Yhteisöllisyys 

kaupunkirakentamisessa’” 

-kohta 16: ”Lausunto Keskustan yhtenäiskoulun  
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asemakaavaluonnoksesta” 

           -kohta 17: ”Lausunto Pilvilammen vesilaitoksen    

asemakaava- ja tonttijakoehdotuksesta” 

-kohta 18: ”Osallistuminen lasten vaikuttamispäiville” 

           -kohta 19: ”Nuorisovaltuuston edustajilta kommentteja 

mielenterveyteen liittyvästä kampanjasta” 

          -kohta 20: ”Nuorisovaltuuston osallistuminen 

Ruokaraatiin” 

 -kohta 21: ”Nuorisovaltuustoeroamisia”. 

Esityslistalta  

muutetaan myös ” Valitaan tapahtumaan yhteensä 

neljä (4) osallistujaa, joista yksi on juontaja ja kolme 

muuta yleisiä minglaajia.” siten, että valitaan kolme 

osallistujaa. Lisäksi ehdotus Isac Eliotista 

poistetaan. Esityslista hyväksytään muutosten kera. 

 

5 Lautakunta- ja valiokuntakuulumiset 

Käydään läpi lautakunta- ja valiokuntakuulumiset 

kesä-elokuulta.  

Elias Riekki kertoo, että toimintavaliokunta on 

työstänyt ”Nuva goes back to school” –

tapahtumaa. Tapahtuma-asiaan palataan 

esityslistan edetessä. Kulttuuri- ja 

liikuntalautakunta ei ole kokoustanut Riekin 

mukaan. Ella Filppula kertoo, että 

yhteistyövaliokunta ei ole kokoustanut. 

Valiokunta on työstänyt koulukiertuetapahtumia 

sekä pohtinut nuorisovaltuustolle tulleiden 

lausuntopyyntöjen tilannetta 
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Lisäksi Filppula kertoo, että, 

koulutuslautakunnassa on keskusteltu 

talousasioista sekä oppivelvollisuuden 

laajentamisesta Vamialla , Vaasan lyseon 

lukiossa ja Vasa GAymnasiumissa. 

Mustafa Salih kertoo, että 

kaupunkiympäristölautakunta on muun muuassa 

keskustellut Keskustan yhtenäiskoulun 

suunnitelmista. 

Merkitään seuraavaa: Koska 

markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Zalfa 

Yehia ei ole paikalla, Madelene Teca päivittää 

valiokunnan kuulumiset. Valiokunta on 

keskustellut vaaleista, koulukiertueesta ja 

Yehian eroamisesta markkinointivaliokunnan 

puheenjohtajan roolista. Edelliseen palataan 

esityslistan edetessä. Kuulumiset merkitään 

tiedoksi. 

 

6 Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 
edustaja 

Nuorisovaltuuston hallitus esittää, että loppuvuodelle 

31.12.2022 edustajaksi valitaan Ella Filppula. 

 

Toimenpide-ehdotus: Vahvistetaan Ella Filppula 

edustajaksi loppuvuodelle 31.12.2022 asti. Valitaan 

31.12.2022 asti varaedustaja. Lisäksi valitaan 

varsinainen ja varaedustaja toimikaudelle 2023-2024. 
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Alina Östergård kertoo seuraavaa: Koska nykyisen 
nuorisovaltuuston toimikausi päättyy 31.12.2022, tällä 

nuorisovaltuustolla ei ole mandaattia valita uusia 

edustajia toimikaudelle 2023-2024. Nuorisovaltuuston 

hallitus kuitenkin ehdottaa, että puheenjohtaja ja 1. 

varapuheenjohtaja edustavat Vaasan 

nuorisovaltuustoa Pohjanmaan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuustossa 2023-2024.  

 

Päätös: Merkitään edellinen ehdotus tiedoksi uudelle 

nuorisovaltuustolle. Vahvistetaan Ella 

Filppula varsinaiseksi jäseneksi 31.12.2022 loppuun. 

Varaedustajaksi valitaan Elias Riekki 31.12.2022 

loppuun. 

 
 

7 Kyrönmaan messutapahtuma 2.9.2022 

Kyrönmaalla järjestetään messutapahtuma 2.9.2022. 

Tapahtumaan osallistuvat Isonkyrön, Laihian ja 

Vaasan nuorisovaltuustot. Tapahtumassa järjestetään 

omien yritysten innovointitapahtuma Yrityskylä- 

periaatteella. Vaasan nuvalla on erityinen piste, jossa 

kerrotaan nuorisovaltuuston toiminnasta. 

Tapahtumaan olisi hyvä keksiä ”hauskaa tekemistä” 

Powerpoint-esityksen lisäksi. 

 

Ella Filppula kertoo kokouksessa seuraavaa: 

Tapahtuma järjestetään Isossakyrössä, ja siksi 

sinne olisi tarve järjestää yhteiskuljetus. 
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Nuorisoasiainkoordinaattori selvittelee asiaa. 

 
Toimenpide-ehdotus: Valitaan tapahtumaan 

yhteensä kolme (3) osallistujaa. 

 
Päätös: Tapahtumaan valitaan Yasmin Jussila, 

Mustafa Salih ja Wesaam Boussir. Boussir osallistuu 

tapahtumaan perjantaina, ja Jussila ja Salih 

osallistuvat molempina päivinä. Yhteiskuljetus 

järjestetään, ja Ari Kupari selvittelee asiaa.  

 
 

8 Vaaleihin liittyvät koulukiertueet yläkouluilla  
                                                                Koulukiertueiden tavoitteena on edistää tietoutta                   

nuorisovaltuustosta toimielimenä ja nuorten 

äänitorvena. Nuorisovaltuuston hallitus esittää 

koulukiertueita viikoille 34 ja 35. Ella Filppula on 

yhteydessä kouluihin. 

 

Borgaregatans skolanin koulukiertue voidaan 

järjestää heidän oman ”Back to school” –

tapahtuman  yhteydessä. 

 

Toimenpide-ehdotus: Ella Filppula esittelee asian. 

Valitaan edustajat koulukiertueisiin. 

Toimenpide-ehdotuksesta poiketen edustajia ei 

pystytä valitsemaan, koska koulut eivät ole 

vastanneet nuorisovaltuuston yhteydenottoihin. 

Asiaan palataan myöhemmin nuorisovaltuuston 

Whatsapp-ryhmässä.
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Päätös:  Merkitään tiedoksi. 
 
 

9 Nuorisovaltuuston hallituksen uudelleenasettuminen 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Alina Östergård ja 

3. varapuheenjohtaja Zalfa Yehia eroavat 

hallituksesta. Tämän seurauksena 

nuorisovaltuuston hallituksen sisällä tapahtuu 

muutoksia  
 
Toimenpide-ehdotus: Esitetään Alina Östergårdin 

eroa nuorisovaltuustosta kaupunginhallitukselle. 

Valitaan siten puheenjohtajaksi Ella Filppula 1. 

varapuheenjohtajan ja yhteistyövaliokunnan 

puheenjohtajan paikalta Alina Östergårdin tilalle 

kaupunginhallituksen hyväksymisestä lukien. Valitaan 

uusi yhteistyövaliokunnan puheenjohtaja tämän 

seurauksena. Valitaan uusi 3. varapuheenjohtaja eli 

näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja. 

 

Elle Kukkula asettautuu ehdolle yhteistyövaliokunnan 

puheenjohtajaksi. Mikäli Kukkula valitaan tehtävään, 

vapautuu hänen paikkansa taloussihteerinä. Tällöin 

nuorisovaltuustolle on valittava uusi taloussihteeri.  

 

Kukkula valitaan yksimielisesti yhteistyövaliokunnan 

puheenjohtajaksi, joten haettavaksi tulee 

taloussihteerin tehtävä. 

Aaro Helo ilmaisee kiinnostuksensa taloussihteerin 

tehtävään. Hänet valitaan yksimielisesti tehtävään. 
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Näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan 

puheenjohtajan paikkaa (3. varapuheenjohtaja) 

tavoittelevat Mustafa Salih ja Yasmin Jussila. 

Ehdokkaat pitävät esittelypuheen. Ella Filppula ja 

Elias Riekki vaativat suljetun lippuäänestyksen 

valinnan tekemiseksi.  

 

Nuorisokoordinaattorin sijainen Ari Kupari jakaa 

äänestyslaput ehdokkaille. Äänestysnumerot ovat 

seuraavat: 

 

2. Mustafa Salih 

3. Yasmin Jussila. 

 

Äänioikeutettuja on yhteensä 21 kappaletta. 

Ääntenlaskijat Seela Pasanen ja Siiri Keski-Hannula 

laskevat äänet. Ääntenlaskijat toteavat seuraavaa: 

Ääniä annettiin yhteensä kaksikymmentä (20). Yksi 

(1) ääni jätettiin antamatta. Mustafa Salih sai kaksi 

(2) ääntä. Yasmin Jussila sai kahdeksantoista (18) 

ääntä. Tämän seurauksena Yasmin Jussila valitaan 

näkyvyys- ja markkinointivaliokunnan 

puheenjohtajaksi. 

 

Puheenjohtajajärjestykseksi esitetään seuraavaa: 

Puheenjohtaja Ella Filppula 

1. varapuheenjohtaja Elias Riekki 

2. varapuheenjohtaja Elle Kukkula 

3. varapuheenjohtaja Yasmin Jussila. 
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Päätös: Elle Kukkula valitaan yhteistyövaliokunnan 

puheenjohtajaksi. Aaro Helo valitaan 

taloussihteeriksi. Yasmin Jussila valitaan näkyvyys- 

ja markkinointivaliokunnan puheenjohtajaksi. 

 

Puheenjohtajajärjestykseksi valitaan seuraava: 

      Puheenjohtaja Ella Filppula 

1.varapuheenjohtaja Elias Riekki 

2.varapuheenjohtaja Elle Kukkula 

3.varapuheenjohtaja Yasmin Jussila. 
 

Hyväksytään. 
 

10 Nuorisovaltuustovaalit kaudelle 2023-2024 
Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston kahden 

vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Ensimmäinen 

vaaleilla valittu nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 

1.1.2017. Nykyinen toimikausi on 1.1.2021- 

31.12.2022. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa 1.1.2023 ja 

toimii 31.12.2024 asti. Nuorisovaltuustovaalit 

pidetään marraskuussa 2022. Vaaleja on tarve alkaa 

markkinoida jo elokuussa 2022. 

 
Nuorisovaltuuston hallitus on kokouksessaan 

3.8.2022 pohtinut vaalimarkkinointia seuraavasti: 

Julisteiden väri on sama vaaleanpunainen, mutta 

julisteeseen on saatava uusi kuva.  
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Hallitus haluaa myös suuremmat Instagram-

seuraamiseen kehottavat julisteet käyttöön. 

5.10.2022 on ehdokasasettelutilaisuus 

valtuustosalissa, ja tila on  

varattava tätä varten. 

 

Toimenpide-ehdotus: Ella Filppula esittelee asian. 
 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 

11 Nuvagaala 
Perinteisen Nuvagaalan tarkoituksena on hyvästellä   

vanha nuorisovaltuusto ja toivottaa uusi 

nuorisovaltuusto tervetulleeksi. Tilaisuus 

järjestetään 12.12.2022 Vaasan kaupungintalolla.  

 Tila varataan kokouksen jälkeen. 

Esiintyjäehdotuksia otetaan vastaan (yksi sivu- ja 

yksi pääesiintyjä). Tapahtumassa muun muassa 

nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja eräitä kaupungin 

päättäjiä pitävät puheen. 

 Harri Moisio huomauttaa, että kaupunginvaltuuston 

kokous järjestetään 12.12.2022. Siksi 

nuorisovaltuuston on syytä pohtia Nuvagaala-

tapahtuman järjestämisajankohtaa uudelleen. 

 Filppula ja Riekki ehdottavat, että asiaan palataan 

seuraavassa yleiskokouksessa 9/2022.  

 
Toimenpide-ehdotus: Ella Filppula ja Elias Riekki 
esittelevät asian. 

 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi, ja palataan asiaan 9/2022.
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12 Nuva goes back to school -tapahtuma 

Keväällä rankkasateen vuoksi peruttu ”Nuva goes 

kesäloma” -tapahtuma järjestetään uudelleen 

24.8.2022 Nuorisotalo Kultsan pihalla lanseeratulla 

”Nuva goes back to school” -nimellä. Tapahtumassa 

juhlitaan koulujen alkamista, ja Cafe Kultsa myy 

siellä pikkupurtavaa. Sofia Lintala ja Liisa Perälä 

ilmoittavat, että he eivät pääse tapahtumaan.  

Riekki kertoo, että poliisille on ilmoitettu 

tapahtumasta. Tapahtumaan on lisäksi tulossa neljä 

(4) järjestyksenvalvojaa. Tapahtumaan on tulossa 

kaksi (2) esiintyjää. Bandi A&M esiintyy 

tapahtumassa, ja Rokkikoulun Blindfold saattaa 

esiintyä myös. Tapahtumaan on tulossa rekkalava. 

Tapahtuma-alueelle saa tuoda vain avaamattomia 

juomapulloja alkoholinkäytön ehkäisemiseksi. 

Vartijoilla on alkometrejä, joita käytetään 

päihtyneiden seulomiseksi osanottajien joukosta. 

Päihtyneitä ei päästetä tapahtumaan.  

 
Toimenpide-ehdotus: Elias Riekki esittelee asian. 

 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
Pidetään 5 minuutin tauko. / Vi håller en paus 
på 5 minuter. 

 
 

13 Eduskuntavierailu 
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Nuorisovaltuusto on suunnitellut vierailua 

eduskuntaan 29.9.2022. Vierailun tarkoituksena on 

tutustua eduskunnan toimintaan ja edistää 

valtakunnanpäättäjien ja nuorisovaltuuston välistä 

vuoropuhelua. 
 
 

Toimenpide-ehdotus: Alina Östergård esittelee asian.  
 
 

Päätös: Asiaan palataan 1-2 viikon kuluessa. 

Merkitään tiedoksi. 

 
 

14 Lausunto Tuija Kiviojan (sd.) valtuustoaloitteesta 
”Koulusosionomeja alakouluun ja 2. asteelle” 

Vaasan kaupunki pyytää nuorisovaltuustolta 

lausuntoa Tuija Kiviojan (sd.) valtuustoaloitteeseen 

”Koulusosionomeja alakouluun ja 2.asteelle” 

30.9.2022 mennessä. Aloitteessa Kivioja esittää 

Vaasan kaupungille vuoden 2023 talousarvioon 

kohtaa, jossa alakouluihin ja 2.asteelle palkattaisiin 

sosionomikoulutuksen saaneita kouluvalmentajia. 

 

Elias Riekki ehdottaa, että lausunnossa mainitaan, 

että nuorisovaltuusto pitää asiaa tärkeänä ja että uusia 

koulukoutseja rekrytoidaan edellä mainituille asteille. 

Lisäksi nuorisovaltuusto toivoo, että aloitteen 

mukaisesti edetään. Ella Filppula ehdottaa, että 

yhteistyövaliokunta ottaa vetovastuun lausunnon 

tekemisestä. Lautakunta valitsee itse kirjoittaja(t). 

Whatsapp-yhteydenottomahdollisuutta 

nuorisovaltuusto pitää myös tärkeänä. 
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Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, haluaako 

nuorisovaltuusto antaa lausunnon asiassa ja valitaan 

lausunnon kirjoittaja(t). 

 
Päätös: Yhteistyövaliokunta ottaa vetovastuun 

lausunnon kirjoittamisesta. Hyväksytään. 

 
15 Lausunto Eeva Simonsin ja Lotta Alhonnoron 

valtuustoaloitteesta ”Yhteisöllisyys 
kaupunkirakentamisessa” 

Vaasan kaupunginvaltuusto pyytää 

nuorisovaltuustolta lausuntoa Eeva Simonsin ja Lotta 

Alhonnoron valtuustoaloitteesta ”Yhteisöllisyys 

kaupunkirakentamisessa”. Aloitteentekijät esittävät, 

että kaupungin tulee aktiivisemmin kiinnittää huomiota 

yhteisöllisten tilojen rakentamiseen ja että Vaasan 

kaupunki tulee edellyttämään suunnitelmallista 

yhteisöllisyyden mahdollistamista uusissa 

kaupunginosissaan. Lausunto on liitteenä (liite 4). 

 

Ella Filppula esittää, että luomalla uusia 

hengailupaikkoja nuorille myös vähennetään 

häiriökäyttäytymistä. Elias Riekki esittää, että 

lausuntoon kirjataan myös, että yhteisöllisyyttä 

lisäävät tilat ja oleskelutilat ovat tärkeitä lapsille ja 

nuorille mutta myös kaikille käyttäjäryhmille. Filppula 

esittää, että yhteistyövaliokunta kirjoittaa. Valiokunta 

valitsee kirjoittaja(t). 
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Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, kirjoitetaanko  

lausunto asiassa ja valitaan kirjoittajat. 

 

Päätös: Yhteistyövaliokunta ottaa vetovastuun 

lausunnon kirjoittamisesta.  
 

 
16 Lausunto Keskustan yhtenäiskoulun 

asemakaavaluonnoksesta 
           Vaasan kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoa 

Keskustan yhtenäiskoulun asemakaavaluonnoksesta. 

Asemakaavan tavoitteena on kaavoitettavan alueen 

säilyttäminen opetuskäytössä. Tavoitteena on lisäksi 

säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. 

Raastuvankatu 33:ssa sijaitsevan entisen Vaasan 

korkeakoulun kirjastorakennuksen osalta tutkitaan 

edellytyksiä purkaa rakennus ja rakentaa tilalle 

uudisrakennus. Asemakaavaluonnos on liitteenä (liite 

5). 

 

          Elias Riekin mielestä asiaan voidaan ottaa kantaa. 

Riekki toivoisi, että pysäköintipaikkojen määrä 

huomioidaan kaavoituksessa. Nuorisovaltuusto 

kannattaa ideaa. Nuorisovaltuusto pitää myös 

tärkeänä, että parkkipaikat varataan todellakin 

opiskelijoille henkilökuntaparkkeerauksen lisäämisen 

sijasta. Kestävän kehityksen ulottuvuudet on 

huomioitava uudisrakennuksen rakentamisessa. Ella 

Filppula ehdottaa, että Elias Riekki kirjoittaa 

lausunnon. Elias Riekki kieltäytyy ehdotuksesta. Sen 

sijaan yhteistyövaliokunta kirjoittaa lausunnon. 
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                                                                Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, kirjoitetaanko  

lausunto asiassa ja valitaan kirjoittajat. 

 

          Päätös: Yhteistyövaliokunta kirjoittaa lausunnon. 
 

17 Lausunto Pilvilammen vesilaitoksen asemakaava- ja 
tonttijakoehdotuksesta 

Vaasan kaupungin kaavoitus pyytää      

nuorisovaltuustolta lausuntoa Pilvilammen 

vesilaitoksen asemakaava- ja tonttijakoehdotuksesta. 

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa 

vesilaitoksen toiminnan kehittäminen. Kaavalla 

varaudutaan mahdolliseen huomattavasti 

lisääntyvään teollisuuden vedentarpeeseen, koska 

teollisen toiminnan odotetaan kasvavan lähialueella. 

Asemaakaavaluonnos on liitteenä (liite 6).  

 

Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, kirjoitetaanko 

lausunto asiassa ja valitaan lausunnon kirjoittajat. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää olla kirjoittamatta 

lausuntoa asiaan.  

 
18 Osallistuminen lasten vaikuttamispäiville 

Marraskuussa järjestetään kaksi ”Lasten 

vaikuttamispäivää”, jolloin yksi viides luokka 

suomenkielisestä Onkilahden koulusta ja yksi luokka 

ruotsinkielisestä Vikingan koulusta tutustuvat 

kuntavaikuttamiseen vierailemalla Hallintotalolla. 

Vaikuttamispäivään tulevat kertomaan  
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kuntavaikuttamisesta kaupungin henkilöstöä ja 

luottamushenkilöitä. Vaasan kaupunki toivoisi myös 

nuorisovaltuustolta edustajaa mukaan osallistumaan 

tapahtumaan ja kertomaan nuorisovaltuuston 

toiminnasta. 

 

Elias Riekki ehdottaa, että nuorisovaltuusto osallistuisi 

tapahtumaan. Vaasan kaupunki on ehdottanut 

päiväksi seuraavia: 

-27.10.  

-7.11. 

-14.11. 

-16.11. 

Vaasan lyseon lukion koeviikon vuoksi 

nuorisovaltuusto päätyy ehdottamaan päiväksi 

16.11.2022. Elias Riekki, Ella Filppula, Elle Kukkula, 

Aaro Helo ja mahdollisesti myös Robin Hjerpe 

osallistuvat tapahtumaan. 

 

Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, haluaako 

nuorisovaltuusto osallistua tapahtumaan ja valitaan 

mahdolliset osallistujat. 

 

Päätös: 16.11.2022 ehdotetaan päiväksi. Elias 

Riekki, Ella Filppula, Elle Kukkula, Aaro Helo ja 

mahdollisesti myös Robin Hjerpe osallistuvat 

tapahtumaan. 

 

19 Nuorisovaltuuston edustajilta kommentteja 
mielenterveyteen liittyvästä kampanjasta 
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       Vaasan kaupungin viestintä tekee viikolle 36 julkaisun, 

       jossa, käsitellään nuorten mielenterveyttä ja    

nuorisovaltuuston edustajia pyydetään kommentoimaan 

aihetta yleisesti. 

 
       Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, haluaako 

nuorisovaltuustoa osallistua kampanjaan ja valitaan  

nuorisovaltuuston edustaja siihen. 

 

        Päätös: Elle Kukkula osallistuu kampanjaan.  
 

20 Nuorisovaltuuston osallistuminen Ruokaraatiin 
       Vaasan ruokapalvelut tiedustelee, ketkä    

nuorisovaltuustosta jatkavat tai liittyvät uusina jäseninä 

Ruokaraatiin. 

   
           Toimenpide-ehdotus: Pohditaan, ketkä  

nuorisovaltuustosta jatkavat ja ketkä uudet jäsenet 

liittyvät Ruokaraatiin. 

 

           Päätös: Emma Bos ja Madelene Teca poistuvat   
Ruokaraadista. 

 
          Valitaan Ruokaraatiin seuraavat henkilöt: 
 
         -Mustafa Salih 
         -Elias Riekki 
         -Ella Filppula 
         -Elle Kukkula 
         -Aaro Helo  
         -Robin Hjerpe 
         -Siiri Keski-Hannula 
         -Wesaam Boussir 
         -Alketa Hoti. 
 
         Päätös: Hyväksytty.   
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21 Nuorisovaltuustoeroamisia 
    Alina Östergård, Shahnaz Al-Rajab ja Hafsa Ali ovat    

ilmoittaneet eroavansa nuorisovaltuustosta. Tämän 

seurauksena Netta Kakkuri, Liisa Perälä ja Seela 

Pasanen valitaan varsinaisiksi jäseniksi varaedustajien 

paikalta. Uusiksi varajäseniksi valitaan vaalituloslistan 

mukaisesti ne kolme henkilöä, jotka saivat eniten ääniä 

10. varajäsenen Axel Asplundin jälkeen nuorisovaltuuston 

viime vaaleissa 11/20. Lisäksi Shahnaz Al-Rajabin tilalle 

valittava uusi kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen, 

kasvatus- ja opetuslautakuntaan täytyy valita uusi 

varaedustaja* ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 

ruotsinkielisen jaoston edustaja.  

 

    Kasvatus- ja opetuslautakuntaan valitaan varsinaiseksi  

edustajaksi Mustafa Salih varajäsenen paikalta. Salih oli 

Al-Rajabin varaedustaja. Koska Al-Rajab eroaa 

nuorisovaltuustosta, on näin ollen uusi varajäsen valittava 

kyseiseen lautakuntaan. 

 

    Salomo Pihlaja ilmaisee kiinnostuksensa kasvatus- ja  

opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston edustajaksi. 

Hyväksytään yksimielisesti. Aaro Helo ilmaisee 

kiinnostuksensa kaupunkiympäristön lautakunnan 

varajäseneksi. Hyväksytään yksimielisesti.  

 

       Elle Kukkula ilmaisee kiinnostuksensa kasvatus- ja  

opetuslautakunnan varajäseneksi. Hyväksytään 

yksimielisesti, mikäli vastalauseita ei tule.  
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         Toimenpide-ehdotus: Ehdotetaan kaupunginhallitukselle    

henkilöiden Alina Östergård, Shahnaz Al-Rajab ja Hafsa Ali  

         eroa toimielimestä. Ehdotetaan lisäksi, että uusiksi 

varsinaisiksi jäseniksi valitaan Netta Kakkuri, Liisa Perälä ja 

                                                                Seela Pasanen kolmen ensimmäisen varajäsenen joukosta. 

          Salomo Pihlaja valitaan kasvatus- ja opetuslautakunnan     

ruotsinkielisen jaoston edustajaksi. Aaro Helo valitaan 

kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi. Elle Kukkula 

valitaan kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäseneksi. 

 
Päätös:  Hyväksytään. 

 

22 Muut esille tulevat asiat 
  Nuorisotoimenjohtajan sijainen Teemu Saarinen kertoo 

muiden kaupunkien nuorisovaltuustojen budjetista. 

Saarinen ehdottaa, että nuorisovaltuusto keskustelee 

toiminta-avustuksen määrästä muiden kaupunkien 

budjettitietojen valossa. Asia otetaan esille ensi keväällä 

uuden nuorisovaltuuston kanssa. 

 

   Elle Kukkula kysyy lisäksi Yasmin Jussilan ”Moposuora”-

aloitteen tilanteesta. Jussila kertoo, että aloite ei ole saanut 

vastakaikua. Tämän takia on pohdittava, miten aloitetta 

voidaan edistää vastaisuudessa. Asia nostetaan esille 

seuraavassa yleiskokouksessa.  

 
 

23 Kokouksen päättäminen 
 
       Kokous päätetään klo 20.54.




