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PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Atte Kunnari avaa kokouksen klo 16.30. 
 

Kokous: Puheenjohtaja Atte Kunnari avasi kokouksen klo 16.32. 
 

 
2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
Nuorisovaltuuston säännöissä kohdassa 5 sanotaan: ”Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja 
päätäntävaltainen, kun sen ajankohta ja kokouspaikka on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa 
ennen kokousta ja paikalla on vähintään 10 nuorisovaltuutettua.” 

 
Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.  

 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

 
Pohjaesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Kokous: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Muita läsnäolijoita oli 

kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssonen.  
 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2kpl), ja ääntenlaskijat (2kpl). Hallitus 
esittää pöytäkirjantarkastajiksi Nuutti Esseliä ja Viljami Ihalaista sekä ääntenlaskijoiksi Nina 
Ekstamia ja Atte Kunnaria. 
 

 
Kokous: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella Linna ja Viljami Ihalainen sekä ääntenlaskijoiksi 
Nina Ekstam ja Atte Kunnari.  

 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Pohjaesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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Kokous: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

5. Ilmoitusasiat 
 
Pohjaesitys: Tuodaan esille nuorisovaltuustolle seuraavat asiat: 

 
- Katja Laitinen kertoo suunnitellusta sosiaalisen median julkaisusta, jossa 

esitelteltäisiin muutama nuorisovaltuutettu ja miten koronavirus 
vaikuttaa nuorten elämässä 

- Nina Ekstam kertoo mahdollisuudesta kirjoittaa blogiteksti 
erityisolosuhteista nettipainokseen 

- Leevi Lauttaanaho kertoo Nuorten Suomen virtuaalisesta 
nuorisofoorumista 

Kokous: Katja Laitinen kertoi sosiaalisen median julkaisuideasta, johon osallistuvat siihen 
halukkaat nuvalaiset. Nina Ekstam kertoi mahdollisuudesta kirjoittaa blogia kaupungin sivuille. 
Halukkaat pääsevät kirjoittamaan blogitekstiä ottamalla häneen yhteyttä. Leevi Lauttaanaho 
kertoi nuorisofoorumista, jossa saa pelata Seppo-pelejä eri aiheista.  

 
 

 
6. Nuorisovaltuuston kevään aikataulujen muutokset 

 
Pohjaesitys: Käydään läpi muutokset, joita koronaviruksen takia on tullut kevään tapahtumiin ja 

aikatauluun. Hallitus ehdottaa kevään kokousaikatauluihin seuraavia muutoksia:  
 
14.4. työryhmät 
21.4. hallitus 
28.4. valtuusto 
5.5. työryhmät 
12.5. hallitus  
19.5. valtuusto 
 

 
Kokous: Päätettiin pitää kevään kokoukset hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Peruuntuneita 

tapahtumia on ilmastopaneeli, puoliväliriihi, kevätretki, ylexpop ja ilmastomielenosoitus.  
 
 

7. Edustustehtävien kuulumiset 
 
Pohjaesitys: Käydään läpi edustustehtävien kuulumiset. 

 
Kokous: Käytiin läpi edustustehtävien kuulumiset. 
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8. Nuorisovaltuuston edustajien valinnan yhtenäistäminen 
 
Pohjaesitys: Keskustellaan mahdollisuuksista tulevaisuuden nuvaedustajien valintaprosessista 

oppilaitoksilla. 
 

Kokous: Atte Kunnari kertoo tavoista, joita oli työstetty työryhmissä, joko yleiset vaalit koko 
koulussa tai että edustajien valinta olisi oppilaskunnan hallituksen vastuulla. Päätettiin ottaa 
päävaihtoehdoksi koko koulun vaalit ja työstää sitä eteenpäin yhdessä koulujen kanssa. 
Oppilaskunnan hallituksen vastuulla oleva valinta jää varasuunnitelmaksi.  

 
 

9. Muutokset hankerahaa saaneissa hankkeissa 
 

Pohjaesitys: Keskustellaan miten toimitaan sellaisten hankkeiden kanssa, joita on 
poikkeusolojen takia pitänyt muuttaa. Kehitetään ohjeistus tällaisille hankkeille.  
 
Kokous: Keskusteltiin eri mahdollisuuksista, ja päätettiin tehdä tiedote hankerahan saajille 

työryhmissä. Hankkeiden lykkäys sallitaan, mutta peruttujen hankkeiden tapauksessa raha jää 
jakamatta.  

 
 

10. Kuukauden nuvalainen 
 
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa, että tässä kuussa ei jaeta kuukauden nuvalaista.  

 
Kokous: Luukas Vuolle teki vastaehdotuksen, että kuukauden nuvalaiseksi nimitettäisiin discord 

serverin tekijä, eli Atte Kunnari. Ehdotusten väliltä äänestettiin ja Luukaksen ehdotus voitti. Atte 
Kunnari nimitettiin kuukauden nuvalaiseksi.  
 

 
11. Muut esille tulevat asiat 

 
Pohjaesitys: Merkitään kokouksessa muut esille tulleet asiat tiedoksi pöytäkirjaan. 

 
Kokous: Teemu Torssosen aloitteesta keskusteltiin erikoistilanteen aiheuttamista muutoksita 

kouluarjessa.  
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjaesitys: Atte Kunnari päättää kokouksen klo 18.30. 
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Kokous: Atte Kunnari päätti kokouksen klo 17.48. 
 
 
 
Atte Kunnari, puheenjohtaja    Lotta Niemi, sihteeri 
 
 
 
 
Viljami Ihalainen, pöytäkirjantarkastaja  Nuutti Essel, pöytäkirjantarkastaja 


