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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  Tiistai 15.9.2020 klo 17 alkaen 
 
Paikka   Jokioisten nuorisotila 
 
Läsnä  Ojala Joose, puheenjohtaja 
  Hakamäki Juuso, varapuheenjohtaja 
  Kiuru Kaisla 

Widen Ulrika 
  Mäkelä Sanni 
  (Ståhlström Sanna, nuoriso-ohjaaja) 
 
 
   
 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05 
 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
3. Järjestäytyminen 
 

Kokousvirkailijoiksi eli pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juuso ja Ulrika. 
Sihteerinä toimii tällä kertaa nuoriso-ohjaaja Sanna. 

 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksytty esityslista. 
 

 
5. Ilmoitusasiat ja kuulumiset 
 

Käyty läpi nuorisovaltuuston kuulumisia, ja todettu, että 
nuorisovaltuuston (jatkossa nuva) jäsenistä enemmistö on aloittanut 
toisen asteen opinnot (lukion tai ammattikoulun), ja enää vain kaksi 
jäsenistä on Paanan koulun oppilaana. 
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Nuoriso-ohjaaja kertonut, että nuorisotyöntekijöissä tulee tapahtumaan 
muutoksia, sillä nuorisotyöntekijöiden työpaikat ovat tällä hetkellä 
avoimina. Todettu, että tällä saattaa olla vaikutusta myös 
nuorisovaltuuston toimintaan. 
 
Lisäksi nuva sai kirjeitse Forssan kaupungilta sekä heidän 
yhteistyötahoilta kiitoskirjeen koulunpäätös -tapahtumaan 
osallistumisesta. Jokioisten nuorisovaltuusto osallistui tapahtuman 
toteutukseen rahallisella avustuksella. 
 

 
6. Nuorisovaltuuston taloustilanne 

 
Kokouksessa käytiin läpi Jokioisten nuorisovaltuuston budjettia, ja 
todettiin, että korona-viruksesta johtuen budjettia on runsaasti 
käyttämättä. Nuva pohti, että syksyllä budjettia kuluu ainakin erilaisiin 
tapahtumiin, joita nuva aikoo järjestää. 

 
 

7. Nuorisovaltuuston jäsenhaku 
 
Nuva todennut yksimielisesti, että tänä syksynä on aika hakea uusia 
jäseniä Jokioisten nuorisovaltuustoon. Sovittu, että hakuaika 
valtuustoon olisi 15.–31.10., ja mahdolliset vaalit marraskuun puolella. 
 
Nuva päätti, että jäsenhaun markkinointi hoidetaan julisteella (jonka 
tekee Juuso), ja jota levitetään sosiaalisessa mediassa sekä 
nuorisovaltuuston omilla että nuortenjokioinen-tileillä. Julisteita viedään 
myös kouluille (Paanan koulu, Forssan yhteislyseo sekä Forssan 
ammatti-instituutti). Nuorisovaltuutetut aikovat myös kertoa 
valtuustotoiminnasta jokioislaisille kavereilleen ja tutuilleen. 
 
Nuva pohti, että hyvää markkinointia voisi olla myös nuorisovaltuuston 
toiminnasta kertominen kuuluttamalla yleisradiossa Paanan koululla. 
Pohdittiin myös mahdollisuutta kiertää Paanan koululla luokissa 
kertomassa asiasta. 
 

 
8. Marraskuun politiikkaviikko 

 
Nuva pohti, miten voisi osallistaa jokioislaisia nuoria politiikkaviikolla. 
Politiikkaviikko joka on Allianssin järjestämä valtakunnallinen 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Valtakunnallisella 
tasolla politiikkaviikon tavoitteena on opettaa nuorille vaikuttamisen 
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tapoja lähiympäristössä sekä laajemminkin maailmassa, ja tutustuttaa 
nuoria politiikkaan. 
 
Ideoitiin kirjoituskilpailu nuorille, jossa parhaat kolme osallistujaa 
palkittaisiin. Kirjoituskilpailun aiheena olisi ”unelmia kunta”, 
politiikkaviikon teeman mukaisesti. Palkintoina voisi olla esimerkiksi 
kolme Bluetooth-kaiutinta. Sovittiin, että asiasta ja yksityiskohdista 
keskustellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 
 
 

9. Syksyn muut mahdolliset tapahtumat 
 

Nuorisovaltuusto suunnitteli lokakuulle mielenterveysteemaista päivää, 
esimerkiksi kansallinen mielenterveyspäivä 10. lokakuuta olisi hyvä 
päivä tapahtuman järjestämiselle. Nuva pohti kuitenkin, että perjantai 
voisi olla parempi päivä, sillä viikonloppuisin ihmiset eivät jaksa 
välttämättä lähteä mukaan tällaisiin tapahtumiin. Markkinointiväyliksi 
pohdittiin esimerkiksi yhteistyötä Jokioisten kunnan sekä Jokiläänin 
kansalaisopiston kanssa. Juuso voisi tehdä mainoksen. 
 
Nuva päätti, että yritetään järjestää mielenterveyspäivän tapahtuma 
perjantaina 9.10. klo 18 alkaen. Tapahtuma olisi noin tunnin mittainen, 
ja sen paikaksi voisi kysyä esimerkiksi Paanan koulun auditoriota 
(Sanna kysyy). Mielenterveyspäivässä voisi olla luennoimassa 
esimerkiksi Jerry Hietaniemi, jota Juuso voisia kysyä paikalle. Myös 
Ville Nurmista ehdotettiin. Ajatuksena olisi, että mielenterveys-
tapahtumassa tuotaisiin tietoutta mielenterveydellisistä asioista eritoten 
nuorison vanhemmille. Tapahtuma olisi kuitenkin kaikille avoin ja 
maksuton. Tapahtumaan liittyvät kulut maksettaisiin tietenkin Jokioisten 
nuorisovaltuuston budjetista.  
 
Mielenterveydelliseen teemaan voisi liittää myös yleiseen hyvinvointiin 
liittyviä teemoja kuten ravinnon ja levon tärkeys. Nuva toivoisi, että 
tapahtumaan saataisi rauhallinen tunnelma hämärässä tilassa, jossa 
olisi vaikka viltit tuomassa rennon olon. Lisäksi siellä voisi olla jotain 
hyvää tarjottavaa kuten lämpimiä juomia ja keksejä. 
 
Nuoriso-ohjaaja esitti nuvalle toiveen olla mukana nuorisotoimen 
syyslomalla. Nuvalaiset voisivat olla mukana järjestämässä 
syyslomaviikolla esimerkiksi halloween-teemaista nuokkaria. 
Halloween-nuokkarilla voisi olla kauhukellari viime vuoden tapaan tai 
kellariin voitaisiin myös tehdä jännittävä pakohuone. Halloween-
nuokkari on perjantaina 16.10. klo 18-23. 
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10. Muut asiat 
 
Nuva toivoi, että teetettäisiin Jokioisten nuorisovaltuusto –tarroja, joita 
voisi hyödyntää esimerkiksi palkintoina nuvan järjestämässä 
toiminnassa. Nuoriso-ohjaaja luvannut tekevänsä nämä. 
 
Puheenjohtaja Joose toi esille ajankohtaisen Pride-liputuksen, josta 
Jokioisilla on käyty kiivasta keskustelua. Joose halusi kuulla Jokioisten 
nuorisovaltuuston yhteisen kannan Pride-liputuksesta Jokioisilla, jotta 
hän voisi esitteen sen seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. 
Nuva päätti yhteisesti, että Jokioisten nuorisovaltuusto kannattaa Pride-
liputusta, ja nuvan mielestä muiden seutukunnan kuntien tulisi 
noudattaa Forssan kaupungin esimerkkiä. Nuorisovaltuuston mielestä 
Pride-liputus ei olisi myöskään pois muilta vähemmistöiltä.  
 
Nuoriso-ohjaaja toi terveiset vapaa-aikasihteeri Jari Mennalta, joka 
kyseli nuvan näkemystä kuntoportaiden tarpeellisuudesta Jokioisilla – 
erityisesti jokioislaisten nuorten näkökulmasta. Nuva on kuntoportaista 
sitä mieltä, että eritoten juuri Miinan koulun viereiselle, entiseen 
pulkkamäkeen kuntoportaat voisivat olla hyvät, koska pulkkamäkeä ei 
voi enää käyttää turvallisesti uuden tien vuoksi.  
 
 

11. Seuraava kokous 
 
Päätetty, että seuraava kokous pidetään tiistaina 6.10. klo 18, 
Jokioisten nuorisotilalla. 
 

 
12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetty klo 18.42 
 
 
 
 

Joose Ojala  

Puheenjohtaja 


