Toimintakertomus 2019 - 2020
Kausi 2019-2020 oli Leppävirran nuorisovaltuuston kolmas toimikausi
1. Yleistä
1.1 Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus
Leppävirran nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-20- vuotiaiden leppävirtalaisten nuorten
vaikuttamisryhmä, joka edustaa kaikkia Leppävirran nuoria.
Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n vaatimuksiin nuorten
kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumatonta.
1.2 Nuorisovaltuuston tehtävät
Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia
sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto pyrkii kehittämään nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia myös oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla.
Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä
sekä ehdotuksia ja antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia
nuoria tekemään ja vaikuttamaan.
Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja -kertomuksen toiminnastaan.
2. Toimintakausi 2019 - 2020
Leppävirran nuorisovaltuustoon kuului vuonna 2019-2020 19 valtuutettua, joista kauden
aikana kaksi erosi. Kauden loppuun asti nuorisovaltuustolaisia oli 17. Yleiskokouksessa
nuorisovaltuustolle valittiin puheenjohtaja. Valtuustolle valittiin järjestäytymiskokouksessa
varapuheenjohtaja, sihteeri, tapahtumavastaava ja markkinointivastaavat. Nuorisovaltuuston
vastuu- ja yhteyshenkilönä toimi nuorisotyön koordinaattori Kaisa Suhonen.
2.1 Nuorisovaltuuston jäsenet
Soininen Ville, puheenjohtaja
Hartikainen Jere, varapuheenjohtaja
Miettinen Pitkä nen Anni, sihteeri
Kauhanen Onni, tapahtumavastaava
Pekkarinen Jenna-Jasmin, markkinointivastaava
Pekkarinen Veeti, markkinointivastaava
Etula Adalmiina
Hakkarainen Jimi
Heiskanen Saara
Kanniainen Minna
Kolari Vili
Kolari Ville
Miettinen Jere (erosi 21.11. 2019)
Miettinen Veera
Soininen Ilona

Suihkonen Aapo (erosi 21.11. 2019)
Tirkkonen Anni-Kristiina
Uljanoff Aaro

2.2 Valtuuston kokoukset
Nuva järjesti kokouksia mahdollisuuksien mukaan kuukausittain. Kauden aikana järjestettiin
yhdeksän kokousta. Lisäksi erilaiset toimiryhmät kokoontuivat muutamia kertoja kauden
aikana.
2.3 Lautakunnat ja työryhmät
Nuorisovaltuustolla on edustaja seuraavissa lautakunnissa ja työryhmissä:
Tekninen Lautakunta, Ville Kolari
Koululautakunta, Anni Miettinen Pitkänen
Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta, Jere Hartikainen
Vammaisneuvosto, Ilona Soininen
HYTE- työryhmä, Vili Kolari ja Adalmiina Etula

3. Toiminta
3.1 Yleistä
Nuorisovaltuuston toiminta perustamisvuotena oli uuden opettelemista ja toimintamallien
luomista tulevaan. Toiminnassa on panostettu kestävyyteen ja siihen että toiminta on nuorten
näköistä.
Kolmantena kautena toiminta on muotoutunut nuorten näköiseksi ja vakiinnuttanut paikkansa
Leppävirran kunnassa.

3.2 Markkinointi
Markkinointia ollaan tehty sosiaalisessa mediassa aktiivisesti ja myös jaettu julisteita kunnan
sisällä. Pidimme maaliskuussa korona-infopaketin Instagram storiesissa. Nuorisovaltuustosta
on tehty muutamia juttuja paikallislehteen vuoden aikana esimerkiksi aiheista
järjestäytymiskokous, lukion siirtyminen, sekä itsenäisyyspäivän puhe.

3.3 Tapahtumat
Nuorisovaltuusto on järjestänyt ja ollut järjestämässä erilaisia tapahtumia Leppävirralla. Niitä
muun muassa on ollut jo perinteeksi muodostunut lentopallo-ottelu Kivelän yläasteen ja
Leppävirran lukion välillä. Kyseiseen tapahtumaan osallistui yli 300 leppävirtalaista nuorta.
Nuorisovaltuuston suurin projekti tänä vuonna on ollut PikkuPiip eli Itä-Suomen
nuorisovaltuustojen koulutusviikonloppu, joka oli tarkoitus järjestää 24.-26.4. 2020

Leppäkertun koululla. Sen teemana oli nuorisovaltuuston ja valtuutetun hyvinvointi.
Koronaviruksesta johtuen tapahtuma joudutaan siirtämään kevääseen 2021.
Nuorisovaltuusto on ollut myös osallisena muiden järjestämissä tapahtumissa seuraavasti:
-

Puheenjohtaja Ville Soininen piti puheenvuoron kunnanvaltuuston kokouksessa
koskien lukion siirtämistä Kivelän yläasteen yhteyteen.
Toteutimme kouluruokakyselyt syksyllä 2019 lukiolla ja Kivelässä. Keväällä 2020
kysely toteutettiin kaikilla alakouluilla.
Osallistuimme laajennetun oppilashuoltoryhmän tapaamiseen, jossa esittelimme
yläkoulun ja lukion kouluruokakyselyn tulokset.
Järjestettiin Varjovaltuusto-tapahtuma yhdessä Mansikka Ry:n kanssa
Osallistuimme Veli-Pekka Pienimäen eläkeläksiäisiin keräämällä kolehti Teboilin
lahjakorttiin
Olimme mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -koulutuksessa
Johtoryhmä oli esittelemässä nuorisovaltuustotoimintaa Saksalaisille
nuorisotyöntekijöille, jotka olivat vierailemassa Leppävirralla.
Jere Hartikainen oli juontamassa Itsenäisyyspäivän juhlassa. Myös Adalmiina, Vili ja
Saara osallistui juhlaan.
Ville Soininen piti juhlapuheen alakoululaisten itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudessa

3.4 Muu toiminta
-

Haimme Leppävirran kunnalle NUVA ry:n Nuorisovaltuusto myönteinen kunta
sertifikaattia, joka meille myönnettiin.

4. Talous
4.1 Nuorisovaltuuston talous
Nuorisovaltuustolle ei ole varattu erillistä budjettia. Nuorisovaltuuston käyttämät rahat on
otettu nuorisopalveluille varatuista varoista. Nuorisovaltuustolle on 2019 vuodesta alkaen
eritelty tilikohta nuorisovaltuusto, jotta jatkossa rahojen käyttö on eriteltävissä
nuorisopalveluiden talousarviossa.
Nuorisovaltuustolle on kertynyt kuluja kauden aikana kokouskahvituksista,
nuorisovaltuustolaisten huppareista sekä PikkuPiip-kaulanauhoista. Vuonna 2019
nuorisovaltuustolle menoja on kertynyt 2402€, tämä summa jakaantuu osittain myös aiemmalle
kaudelle 2018-2019. Vuonna 2020 kuluja kertyi 566€.

