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Nuorisovaltuusto
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Kokouksen järjestäytyminen
§1
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja on kutsunut nuorisovaltuuston koolle. Kokouskutsu on lähetetty kaikille
nuorisovaltuutetuille.
Nuorisovaltuuston jäsenet:
Paikalla: Julius Kaunisto, pj., Mette Asp, vpj., Roosa Fabritius, Veera Hirn, Nea Härmä, Rebekka
Sulonen,
Hilla Wiisak, Kasperi Koskinen
Sanni-Mari Hakala, Minna Lintonen
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.
Pöytäkirjantarkastus vuorossa ovat Veera Hirn ja Hilla Wiisak.
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Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valittavat varajäsenet
§2
valmistelija: Sanni-Mari Hakala
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on nuoria koskevien asioiden vaikuttamistoimielin Kanta-Hämeen
alueella. Maakunnallisen nuorisovaltuuston tavoitteena on edustaa nuoria maakunnan päätöksenteossa ja
tuoda esiin nuorten ajatuksia maakunnan toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia
sidonnaisuuksia. Maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontuu toimintasäännön mukaan pääsääntöisesti
noin 4-8 kertaa vuodessa. Viime vuonna kokouksia oli kolme kertaa, koska uuden MaNun toiminta saatiin
käyntiin vasta kesäkuussa. Forssan nuorisovaltuuston tulee nimetä 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä
Kanta-Hämeen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon sen jokaiselle toimikaudelle. Maakunnallisen
nuorisovaltuuston meneillään oleva toimikausi käsittää vuodet 2021-22 ja tälle kaudelle on Forssan
nuorisovaltuuston jäsenistä valittu Mette Asp ja Oskari Lehtinen. Meten ja Oskarin jatkaessa MaNussa
tämän toimikauden loppuun, tulee heille nyt nimetä varajäsenet.

Päätösesitys: Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle tulee valita kaksi varajäsentä.
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsee maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Julius Kauniston ja Veera Hirnin.
Mopo-suora
§3
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Mopoilu on monen nuoren harrastus, se kasvattaa sosiaalista verkostoitumista, auttaa fyysisen kunnon
kehittämistä sekä edesauttaa henkistä hyvinvointia. Tällä hetkellä moponuorilla ei ole paikkaa, missä voisi
harrastaa ja viettää aikaa mopojen parissa. Tämän vuoksi nuoret, vanhempien tuella, toivovat, että
Forssan kaupunkiin perustetaan paikka, missä mopoilu on sallittua. Tällainen paikka helpottaa myös
virkavallan työtaakkaa. Forssan kaupungin tulisi rakentaa kaupungin nuorisolle moposuoran, jossa voi
laillisesti harjoittaa ajamista, keulimista ja stunttaamista mopoilla. Suoralla tulisi olla myös pieni
varastorakennus, jossa voisi kokoontua.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto toivoo mopo-suora -aloitteelle tukea sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalta ja
pyytää asian pikaista valmistelua Forssan kaupungin organisaatiossa.
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Päätös: Nuorisovaltuusto päätti pyytää tukea mopo-suora -aloitteelle sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalta
ja pyytää asian pikaista valmistelua Forssan kaupungin organisaatiossa. Nuorisovaltuusto päätti kutsua
naapurikuntien nuorisovaltuustoja mukaan valmistelemaan Mopo-suoraa. Asenne ry on jo mukana
hankkeessa. Mopo-suora hankkeelle haetaan rahoitusta Nuoriso Leader -hankkeesta. Tukihakemusten
valmistelussa pyydetään apua LounaPlussa ry:ltä. Hankkeen koordinaattorina on Forssan kaupungin
nuorisotoimi.

Yhteistyö naapurikuntien nuorisovaltuutettujen kanssa
§4
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuustojen verkostotoiminta tarjoaa vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta
nuorisovaltuuston työhön, sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa
tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisovaltuutettujen kanssa. Tämän takia on
tärkeää järjestää teemoitettuja tapaamisia muutaman kerran vuodessa Forssan seudun
nuorisovaltuutettujen kanssa. Nuorisovaltuustot voisivat järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä
lounaishämäläisille nuorille.
Päätösesitys: Forssan nuorisovaltuusto kutsuu Forssan seudun nuorisovaltuustot koolle maalishuhtikuussa Kuutamolle puheenjohtajan esittämänä ajankohtana. Forssan nuorisovaltuutetut
suunnittelevat tapaamisen yhdessä nuorisotoimen kanssa.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Tapahtuma päätettiin järjestää 16.3.2022 (ke)
klo 17 Kuutamolla. Virallinen kutsu tapahtumasta lähetetään Forssan seudun nuorisovaltuustoille. Kutsun
allekirjoittavat puheenjohtajat.
Lautakuntakokemuksia ja linjauksia lautakuntatyöskentelyyn
§5
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen asiantuntijaelin, joka 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. Nuorisovaltuuston edustajilla on kokouksissa
puheoikeus. Nuorisovaltuuston jäsenillä 1.9.2021 alkaen on ollut oikeus osallistua Forssan kaupungin
valtuuston, sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan, ympäristölupalautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan
kokouksiin. Nuorisovaltuuston on tärkeää linjata, mihin valtuuston ja lautakuntien asioihin
nuorisovaltuutetut ottavat kokouksissa kantaa.
Päätösesitys: Puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
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Päätös: Nuorisovaltuusto päätti kutsua seuraavaan kokoukseensa 9.3.2022 klo 18.00 sivistysjohtaja Jarmo
Pynnösen ja teknisen johtajan Antti Heinilän kertomaan lautakuntien ajankohtaisista asioista.
Nuorisovaltuuston kokoontuminen
§6
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittää nuorisovaltuustolle seuraavat kokousajat:
Päätösesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Päätös: Nuorisovaltuuston seuraavat kokoukset ovat 9.3.22 ja 6.4.22 klo 18.00.
Ilmoitusasiat
§7
-

Forssan kaupungin nuorisotoimen vastaava nuoriso-ohjaaja Jaana Riitamaa kertoi Nuoriso Leader hankkeesta. Hankkeesta saa lisäinformaatioita Teams-tapahtumassa 23.3.2022, Kotipaikkakuntasi
kehittämisideoita Nuoriso Leader -hankkeeseen.
Nuorisovaltuuston ryhmäytymispäivä on 19.3.2022 Kuutamolla.

