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Nuorisovaltuuston kokous  
  
Aika  

20.1.2020 klo 15.00  
  
  
Paikka           

Ryhmätyö-luokka, Paanan koulu  
  
  
Kokousvirkailijat  
  

Ojala Joose puheenjohtaja  
Luukkola Nelli sihteeri  

  
  
Läsnä  

  
Hakamäki Juuso  
Luukkola Nelli  
Mäkelä Sanni  
Ojala Joose  
Widén Ulrika  
(Ståhlström Sanna, nuoriso-ohjaaja) 
 

 

1. Kokouksen avaus  
  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.03.  
  
  

2. Järjestäytyminen  
  

Puheenjohtajana Ojala Joose ja sihteerinä Luukkola Nelli. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hakamäki Juuso ja Mäkelä 
Sanni.  

  
  

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
  

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

  
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

  
  

5. Ilmoitusasiat  
  

Puhuttiin, että Jokioisten nuorisovaltuutetut ovat saaneet 
palkkansa juuri siten kuin heidän on kuulunut.  
  
Keskusteltiin Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon liittymisestä. 
Sovittiin, että Jokioisten nuorisovaltuutetut saavat halutessaan 
liittyä liittoon täyttämällä itse netissä liittymishakemuksen, ja 
toimittavat laskun Jokioisten kunnalle (eli nuoriso-ohjaajalle, joka 
toimittaa laskun eteenpäin).   
  
Puhuttiin Paanan koulun omista laneista. Asiasta sovittiin, että 
Juuso kyselee, onko tapahtumalle kysyntää. Mikäli tapahtumalle 
löytyy kysyntää, tapahtumaa aletaan järjestää 
yhdessä Paanan koulun rehtorin ja Jokioisten kunnan nuoriso-
ohjaajan Sannan kanssa. Pohdittiin myös vanhempainyhdistyksen 
kysymistä mukaan lanien järjestämiseen.  
  
Juuso kertonut, että häntä on yhdessä Paanan koulun toisen 
oppilaan kanssa pyydetty lähtemään edustamaan Jokioisia 
nuorten parlamenttiin, joka menee tutustumaan maaliskuussa 
eduskuntaan. Nuorisovaltuusto on tästä tyytyväinen, sillä 
(jokioislaisten) nuorten ääntä on hyvä saada kuuluviin kaikkien 
mahdollisten väylien kautta.  

  
  

6. Päättärit  
  

Päätettiin, että osallistutaan yhdessä seutukunnan muiden 
nuorisovaltuustojen (Tammela, Humppila, Forssa, Ypäjä ja 
Jokioinen) kanssa Benji-trampoliinin rahoitukseen. Rahoituksen 
määrä on noin 300 euroa per nuorisovaltuusto. 

  
Pohdittiin yhdessä mahdollista ohjelmaa, mitä voisi järjestää 
päättäreihin. Mietittiin yhdistyksiä nuorisovaltuutettujen teltalle 
avuksi. Esitettiin ohjelmaksi tapahtumaan muun muassa mölkky-
peliä tai Polaroid kuvapistettä.  
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7. Mahdollinen haku nuorisovaltuustoon  

  
Sovittiin, että nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa tällä 
kokoonpanolla ja vaalit pidetään toimintasäännön vaalikauden 
mukaisesti syksyllä 2020.  

  
  

8. Kevään tapahtumien läpi käynti  
  

Tulevia kevään tapahtumia, joissa Jokioisten nuorisovaltuusto on joko 
osallisena tai järjestäjänä. Suunniteltiin Mielenterveyspäivää, joka 
sovittiin pidettäväksi syksyllä, maailman 
mielenterveyspäivänä (lauantaina 10.10). Pohdittiin tapahtumaan luen-
noitsijan hankkimista, sekä ajatusta, että tapahtuma järjestettäisiin 
yhteistyössä kirjaston kanssa, jolloin kirjasto voisi vinkata 
lukusuosituksia aiheeseen liittyen. Pohdittiin esimerkiksi Ville Nurmista 
esiintyjäksi ja puhujaksi tapahtumaan. Pohdittiin, että tapahtuman olisi 
hyvä olla rauhallisessa ympäristössä. 
 
Keskusteltiin myös mahdollisesta yhteistyöstä Jokioisten SPR:n 
kanssa. Tuotiin esiin ajatus Intalan kartanon vanhusten ulkoilutuksiin 
osallistumiseen. Sovittiin, että pohditaan vielä asiaa, ja päätetään 
asiasta seuraavassa kokouksessa. 
  
Keskusteltiin nuorisotilan ystävänpäivätapahtumasta, ja 
nuorisovaltuusto ehdottaa sinne ohjelmaksi esiintyjää 
(Elli Lukander) sekä alkoholittomien drinkkien tekijää/baarimikkoa.  

  
  

9. Seuraava kokous  
  

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 17.2.2020 klo. 15.00  
  
  

10. Kokouksen päättäminen  
  

Kokous päätettiin klo. 16.45  
  
 

  

Joose Ojala  

 

Joose Ojala  
Jokioisten nuorisovaltuuston puheenjohtaja 


