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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 Vilja Kallenautio ja Fanny Pöllänen
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Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
Vaalit
§2
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.
Vaalien valmistelua jatketaan ja koulujen oppilaskuntia informoidaan vaalien valmisteluprosessista.
Eri oppilaitoksista 1.1.2022 uuteen alkavaan nuorisovaltuustoon tulisi valita seuraavasti:
Keskuskoulu: 4
Kuhala: 2
Tölö: 1-2
FAI: 1-2
Lukio: 2
Päätösesitys: Vaalien valmisteluja jatketaan.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Nuorten yksinäisyys
§3
Nuorten yksinäisyys on kasvussa ja korona on lisännyt nuorten yksinäisyyden ja osattomuuden
kokemuksia. Nuorisovaltuuston pitää lisätä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa niin, että yhdessä voitaisiin
auttaa yksinäisiä nuoria.
On tärkeää luoda erilaisia digitaalisia keskustelualustoja ja someryhmiä ja kehittää niitä niin, että nuorille
syntyisi keskusteluryhmiä, joissa nuoret voivat keskustella vaikeistakin asioista. Kouluissa oppilaskuntien
hallitusten pitää järjestää tutustumispäiviä eri koululuokkien välille.
Seurakunnat voisi ottaa mukaan miettimään keinoja nuorten yksinäisyyden poistamiseksi.
Kaiken yhteistyön tulee olla kuntarajat ylittävää.
Päätösesitys: Uudella valtuustokaudella (2022 -) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottavat yhteyttä
naapurikuntien nuorisovaltuustojen puheenjohtajiin ja varapuheenjohtajiin. Yhdessä heidän kanssaan
mietitään yhteistyömahdollisuuksia ja kehittämisideoita siihen, miten tavoitetaan yksinäisiä nuoria mm. eri
oppilaitoksissa.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen
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Heijastimien hankinta
§4
Nuorisovaltuustolle on budjetoitu kuluvalle vuodelle (2021) 4000 € toimintamenoihin. Kokouspalkkioiden
lisäksi nuorisovaltuustolla ei ole ollut muita kuluja kuluvana vuonna koronan takia.
Koska budjetissa on ylijäämää, nuorisovaltuusto on päättänyt hankkia 300 kappaletta heijastimia Grancon
Oy:stä. Heijastimet maksavat 375 euroa. Heijastimia jaetaan nuorille eri tilaisuuksissa.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto hankkii 300 kappaletta heijastimia 375 euron hintaan Grancon Oy:stä
Päätös: Nuorisovaltuusto hankkii 300 kappaletta heijastimia 375 euron hintaan Grancon Oy:stä.
Tulevan vuoden 2022 asioiden valmistelu
§5
Puheenjohtaja Mette Asp linjasi tulevan vuoden 2022 nuorisovaltuuston asioita.
- Vaalit
- Valtuustoon ja lautakuntaan valittavat nuorisovaltuuston edustajat
- Yhteistyö naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa
- Tulevan vuoden budjetti
- Kouluruoka ja sen laatu
- Tapahtumat
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajat linjaavat puheenjohtajan esityksen jälkeen tulevan vuoden
tapahtumia.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

