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Nuorisovaltuusto

Kokouksen järjestäytyminen
§1
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja on kutsunut nuorisovaltuuston koolle. Kokouskutsu on lähetetty kaikille
nuorisovaltuutetuille.
Nimenhuudon suorittaa rehtori Minna Lintonen, joka toimii myös kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.
Nuorisovaltuuston jäsenet: Mette Asp, pj., Aurora Usva vpj.,
Oskari Lehtinen, Jemina Ahtola, Fanni Pöllänen, Roosa Fabritius, Eerika Koivisto, Emmi Hernberg,
Lilja Kallenautio, Nea Härmä
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmesta valitusta
edustajasta/valtuutetusta on paikalla.
Päätösesitys
Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty ajoissa
ja asianmukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajat
Nuorisovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Eerika Koivisto ja Oskari Lehtinen
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Nuorisovaltuuston tulevan vuoden budjetti (v. 2022)
§2
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Forssan kaupungin budjettiin vuonna 2022 on varattu nuorisovaltuuston toimintakuluihin 4000 € euroa.
Nuorisovaltuuston valtuutettujen kokouspalkkioihin menee em. summasta 2200 euroa ja muihin kuluihin
jää 1800 euroa.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto päättää, miten NUVA käyttää toimintaansa 4000 euron summan tulevana
vuonna (2022). Päätös kirjataan NUVA-talousarvioon. Talousarvio lähetetään tiedoksi Forssan
sivistystoimelle.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että 1800 € toimintakulujen käytöstä päättää tuleva nuorisovaltuusto.
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Nuorisovaltuutettujen valtuusto- ja lautakuntakokemuksia
§3
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen asiantuntijaelin, ja se toimii yhteistyössä
nuorisotoimen kanssa.
Nuorisovaltuuston kokousedustajilla on mahdollisuus osallistua valtuuston ja niiden lautakuntien
kokouksiin, joihin läsnäolo-oikeus on myönnetty ja joissa käsitellään nuoria koskevia asioita. Kutsun
kokouksiin lähettää kyseisen toimielimen puheenjohtaja. Nuoriso-valtuuston edustajilla on kokouksissa
puheoikeus. Forssan kaupungin lautakuntiin ja muihin toimielimiin nimettävien nuorisovaltuutettujen
kotipaikan tulee olla Forssa. Nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle maksetaan valtuuston ja
lautakunnan kokouksesta samansuuruinen palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Nuorisovaltuuston jäsenillä
1.9.2021 alkaen on ollut oikeus osallistua Forssan kaupungin valtuuston, sivistys- ja
tulevaisuuslautakunnan, ympäristölupalautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan kokouksiin
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto linjaa yhteisistä periaatteista ja kuulee niitä nuorisovaltuutettuja, jotka ovat
osallistuneet Forssan kaupungin valtuuston, sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan,
ympäristölupalautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan kokouksiin.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen
Vaalit
§4
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa 1.1. ja kestää kaksi vuotta. Ensimmäiset vaalit järjestettiin syksyllä
2013. Forssan kaupungin nuorisovaltuustossa ovat vaalikelpoisia kaikki forssalaiset sekä Forssan
ammatti-instituutissa, Forssan yhteislyseossa taikka Forssan perusopetuksessa opiskelevat 13 – 18 vuotiaat nuoret. Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 20 varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.
Nuorisovaltuuston jäsenkiintiöt ovat vähintään seuraavat: Forssan ammatti-instituutti 6 valtuutettua,
Forssan yhteislyseo 6 valtuutettua, Forssan perusopetus (Kuhala, Keskuskoulu ja Tölön koulu) 6
valtuutettua ja vapaasti 2 valtuutettua. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan asuinkunta on Forssa.
Nuorisovaltuuston ehdokasasettelu tapahtuu elo-syyskuussa. Nuorisovaltuusto hyväksyy ja käsittelee
ehdokasasettelun. Vaalit toimitetaan joka toinen vuosi syys-lokakuussa kussakin oppilaitoksessa oppilaskuntien ja nuorisotoimen järjestäminä. Uuden valtuustokauden alkaessa valtuustosta pois jääville jäsenillä
on vuoden läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kokouksissa. Vaalipaikkoina toimivat edellä mainitut
oppilaitokset ja peruskoulut sekä nuorisotila Kuutamo. Nuorisovaltuuston vaalit ovat salaiset ja äänestys
tapahtuu äänestyslipuilla.
Päätösesitys: Puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa ja tekee asiassa päätösesityksen.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että vaalit ovat sopuvaalit ja edelleen jatketaan ehdokkaiden etsintää
nuorisovaltuustoon.
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Nuorisovaltuuston joulukalenteri ja joulutapahtuma Kuutamolla
§5
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Tämän vuoden budjetissa on vielä jäänyt ylijäämää ja nuorisovaltuutetut ovat pohtineet, mihin ylijäämä
käytetään. Edellisessä nuorisovaltuuston kokouksessa päätettiin ostaa nuorille NUVA-heijastimia n. 300
eurolla. Tämän jälkeen budjetissa on vielä n. 700 euroa, joka olisi tarkoitus käyttää joulutilaisuuteen
Kuutamolla, joulukalenteriin ja päätöstilaisuuteen
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajat linjaavat ja tekevät suunnitelmaa, mihin ylijäämä käytetään. Ylijäämän
käytöstä lähetetään muistio sivistysvirastoon.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.
Kouluruoka
§6
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuusto keskusteli kokouksessaan 3.11.2021 kouluruuan laadusta. Valtuutetut haluavat järjestää
kouluruokapaneelikeskustelun LOIKU:n kanssa. Paneelikeskusteluun kutsutaan kouluista oppilaskuntien
edustajia osallistujiksi ja keskustelu striimattaisiin, että kaikkien koulujen oppilaat voisivat nähdä
keskustelun. Ennen keskustelua oppilaskuntien hallitukset voivat lähettää nuorisovaltuustolle kysymyksiä
ja mielipiteitä kouluruuasta.
Paneelin aiheena olisi kouluruuan laatu, hävikki, kasvisruokavaihtoehdot ja palautteiden käsittely.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto päättää paneelin ajankohdan, kutsujen lähettämisen, juontajan ja ketkä
nuorisovaltuustosta osallistuvat paneeliin.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti jättää esityksen pöydälle. Asiaan palataan keväällä 2022.
NUVA:n jäsenen kuntalaisaloite: Rautatie Forssaan
§8
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Aurora Usva kertoi tekevänsä kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloitteen
aiheena on Rautatie Forssaan.
Päätösesitys: Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa ja tekee yhdessä
puheenjohtaja Mette Aspin kanssa päätösesityksen asiasta.
Päätös: Nuorisovaltuusto tukee aloitetta ja lähettää asian tiedoksi Forssan kaupunginvaltuustolle.

