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Nuorisovaltuusto Pöytäkirja  

Aika 20.1.2021 klo 18.34–19.30. 

Paikka Etäkokous, Microsoft Teams  

Osallistujat  

Asp Mette Puheenjohtaja 

Koivisto Eerika Tiedotus- ja somevastaava 

Pöllänen Fanni Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaava - saapui 18.45 

Kallenautio Lilli Varasihteeri 

Lehtinen Oskari Jäsen 

Kallenautio Lilli ’’ 

Fabritius Roosa ’’ 

Härmä Nea ‘’ 

 
Pöytäkirjanpitäjä  

Ahtola Jemina Sihteeri 

 

Muut  

Busk Neea Koulunkäynninohjaaja 

 

Poissa Ahola Kaisa Nuorisotyöntekijä 

Oksanen Luukas Jäsen 

Usva Aurora ’’ 

 

 
Allekirjoitukset  

Asp Mette Jemina Ahtola 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Forssassa 18.2.2021 
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Oskari Lehtinen Eerika Koivisto 

 

1 § 

Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.34. 

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 Oskari Lehtisen ja Eerika Koiviston. 

5 § 

Hämeen piirin vuosikokous 

Joulukuussa oli Nuvan piirin vuosikokous, jossa kokoontui Hämeen alueen nuorisovaltuustolaisia. 

Hämeen piirin hallitukseen pääsi mukaan Oskari Lehtinen, varapuheenjohtajaksi. Mette Asp oli 

myös ollut mukana vuosikokouksessa, mutta hän ei lähtenyt toimintaan mukaan, sillä hän on 

alaikäinen. 

6 § 

Joulukalenteri 

Puheenjohtaja kertoo joulukalenterin onnistuneen. Instagram tilille tuli runsaasti uusia seuraajia ja 

saimme käyttäjätiliä aktiivisemmaksi.  

7 § 

Ajoneuvoilla hengailu 

On ollut yllättävän paljon puhetta lähiaikoina ajoneuvoilla hengailusta. Puheenjohtajaan on olleet 

yhteydessä nuoret, jotka haluaisivat paikan, jossa voisivat ajoneuvoilla hengailla. Prisman 

parkkipaikalla hengailu on kielletty. 
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 Ongelmaksi tulee, että mistä saataisiin paikka näille hengailijoille, sillä yritykset tuskin ovat 

innoissaan näistä ajoneuvoilijoista. Sihteeri ehdottaa paikaksi tuttua Volvoa, mutta epäilee, ettei 

se tule onnistumaan. 

Roosa ja Fanni ovat sitä mieltä, että sääntöjä tultaisiin rikkomaan ja parkkipaikoilla pelleillään 

aiheuttaen vaaratilanteita. Fanni ehdotti myös, että rakennettaisiin vartavasten joku paikka, jossa 

nuoriso voisi hengailla. Se voisi tulla kalliiksi, joten siksi hylättyjä tontteja voisi käyttää hyväksi 

näille hengailijoille, jos niitä on. 

Puheenjohtaja ehdotti, että voisimme tehdä aloitteen tästä asiasta ja lähettää sen Forssan 

päättäjille kunnanvaltuustoon ennen seuraavaa kokousta. Paikan ei tule olla keskustassa, koska 

hengailupaikka aiheuttaisi liikaa melua. Puheenjohtaja ottaa isäänsä yhteyttä, joka toimii Forssan 

kunnanvaltuustossa. Fanni voisi myös ottaa aiheen esille sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa.  

8 § 

Kuutamo 

Puheenjohtaja kertoo, että Kuutamolle olisi kiva saada lisää toimintaa. Koronatilanteen kiristyessä 

toive jätetään hautumaan, sillä rajoituksia tulee seurailla ja Kuutamolla saa tällä hetkellä oleskella 

15 ihmistä ohjaajien lisäksi.  

Kaisa Aholan sijainen Busk Neea kertoo, että olisi erittäin mukava, jos Kuutamolle keksittäisiin 

toimintaa. Mikäli Kuutamon tilat saadaan pitää auki, voidaan lisätoimintaa keksiä, mm. 

kahoot-peleinä ja julkaisuina sosiaalisessa mediassa. Joulukalenterin ansiosta meidän instagram 

tilille on tullut lisää seuraajia, joten sosiaalista mediaa kannattaa pitää aktiivisena. Oskari 

mainitsee, että uusien ihmisten saattaa olla vaikea tulla ensimmäistä kertaa Kuutamolle. Pitää siis 

kannustaa ihmisiä rohkeasti tulemaan käymään. 

Sihteeri ehdotti, että voisi ottaa tämän päivän etäkokouksesta videota, jotta instagramiin voisi 

lisätä ‘’back on the scenes’’ tyylistä materiaalia eli millaisia nämä etäkokoukset ovat näinä aikoina. 

9§ 

Vuoden 2021 suunnitelmia 

 

10 § 

Muut asiat 

Esille ei tule muita asioita. 

11 § 

Seuraava kokous 

Torstaina 18.2 klo 18.00. 

12 § 
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Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.30 


