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Nuorisovaltuusto Pöytäkirja 

Aika 19.8.2021 klo 18.04-18.39. 

Paikka Kaupungintalo, ryhmähuone 3 

Osallistujat 

Asp Mette Puheenjohtaja 

Koivisto Eerika Tiedotus- ja somevastaava 

Pöllänen Fanni Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaava 

Kallenautio Lilli Varasihteeri 

Lehtinen Oskari Jäsen 

Hernberg Emmi ’’ 

Fabritius Roosa ’’ 

Usva Aurora ‘’ 

Pöytäkirjanpitäjä 

Ahtola Jemina Sihteeri 

Muut 

Busk Neea Koulunkäynninohjaaja 

Veistola Simo Yhteislyseon rehtori 

Poissa Ahola Kaisa Nuorisotyöntekijä 

Oksanen Luukas Jäsen 

Härmä Nea ‘’ 

Allekirjoitukset 

Asp Mette Jemina Ahtola 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan tarkastus Forssassa 10.9.2021 
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Eerika Koivisto Oskari Lehtinen 

1 § 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.04. 

2 § 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Nuorisovaltuusto totesi kokouksen osanottajat ja totesi, että kokous on oikein koolle kutsuttu ja 

päätösvaltainen. 

3 § 

Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin. 

4 § 

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

Nuorisovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Eerika Koivisto ja Oskari Lehtinen. 

5 § 

Uuden nuorisovaltuuston valitseminen/ kauden päättyminen loppuvuodesta 

Puheenjohtaja esittelee nuorisovaltuuston vaaleihin liittyvää diaa. Jäsenmäärä tulisi olla 20 

varsinaista jäsentä. Ehdokasasettelu tapahtuu elo-syyskuussa, jonka jälkeen käsitellään ja 

hyväksytään ehdokkaat. Tulisi päättää milloin ja missä vaalit pidettäisiin ja Eerika ehdottaa somessa 

sekä kouluissa tiedon välitystä. Fanni lisää, että wilma-viestillä saataisiin jokaiseen opiskelijaan 

yhteys. 

Koulujen oppilaskunnille voidaan myös tiedottaa asiasta sekä ilmoitustauluille voisi jättää 

hakemuslomakkeen. Emmi ehdottaa, että vaalit voitaisiin järjestää etänä, jotta vältettäisiin 

porukalla kokoontumista. Jemina lisää, että ryhmänohjaajat voisivat pitää tiedotustilaisuuden, sillä 

kaikki opiskelijat eivät välttämättä ole tietoisia edes nuorisovaltuuston toiminnasta. Roosa 

ehdottaa, että kouluille voitaisiin mennä kuuluttamaan asiaan liittyen. 

Teemme sosiaaliseen mediaan postauksen ensimmäisenä, jonka jälkeen otamme eri kouluihin 

yhteyttä, jotta kuuluttaminen onnistuisi. Wilma-viestit ovat matalakynnyksisiä lähestymistapoja, 

joita voimme suosia. 
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6 § 

Vapaata keskustelua seuraavista suunnitelmista 

Jemina ehdottaa, että voisimme mainostaa instagramissa tulevaa koronarokoitus walk in-päivää. 

Samalla saisimme lisää näkyvyyttä sekä jaettua tietoa kuntalaisille. 

Eerika kyselee huppareiden perään ja Neea vastaa, että niistä ei ole kuulunut vielä mitään. 

Soittoihin eikä sähköposteihin ei olla vastattu. Hän tiedottaa asiasta, kun siitä kuulla enemmän. 

Fanni kertoo, että kaupungintalon tiloista voisi tehdä postauksen, esimerkiksi videon, jotta ihmiset 

pystyisivät tutustumaan tiloihin. Tulee ottaa selvää, että saammeko kuvata kaupungintalon tiloja. 

Puheenjohtaja laittaa Kesäniemelle viestiä asiasta kokouksen aikana ja hän vastaa myöntävästi. 

Roosa kertoo, että tulisi tehdä aloite liittyen kouluruoan huonoon laatuun. Ammattitaitoisuus on 

huhujen mukaan laskenut, joka heijastuu juuri laatutasoon: ruoka on vetistä ja suolaista. Veistola 

kertoo, että yhteislyseon oppilaskunta on ottanut ruokalan työntekijöihin yhteyttä, jonka myötä on 

muun muassa tarjolle saatu lisää salaattia. Kaikki ovat samaa mieltä, että taso on laskenut. Oskari 

sanoo, että voi ottaa asian esille oppilaskunnan kokouksessa. Auroran mielestä oppilaskuntien 

kanssa tulisi tehdä yhteistyötä, jotta he voisivat tehdä esimerkiksi kyselyn liittyen ruokailuun. 

Ruokahävikki vähentyisi, kun laatu nousisi eikä opiskelijat ryntäisi kauppoihin ostamaan 

epäterveellistä ruokaa. Otamme yhteyttä yläasteisiin sekä lukioihin. 

7 § 

Muut asiat 

Oskari kyselee kunnanvaltuuston esitysoikeuksien perään. Tähän asiaan perehdytään ennemmin 

uusien nuorisovaltuustolaisten kanssa. 

8 § 

Seuraava kokous 

Perjantai 10.9.2021 klo 16.00 

9 § 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.39. 


