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Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja

Aika

10.9.2021

Paikka

Etäkokous, Teams

Osallistujat

Asp Mette

puheenjohtaja

Pöllänen Fanni

sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaava

Lehtinen Oskari

jäsen

Usva Aurora

jäsen

Fabritius Roosa

jäsen

Hernberg Emmi

jäsen

Härmä Nea

jäsen

Pöytäkirjanpitäjä

Busk Neea

nuorisotyöntekijä

Muut

Busk Neea

nuorisotyöntekijä

Veistola Simo

Yhteislyseon rehtori

Oksanen Luukas

jäsen

Ahtola Jemina

sihteeri

Koivisto Eerika

tiedotus- ja somevastaava

Kallenautio Lilja

varasihteeri

Poissa

Allekirjoitukset

Mette Asp
puheenjohtaja

Neea Busk
Pöytäkirjanpitäjä

Roosa Fabritius

Fanni Pöllänen

Pöytäkirjan tarkastus
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.08
2§
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto totesi kokouksen osanottajat ja totesi, että kokous on koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
3§
Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
4§
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Nuorisovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Roosa Fabritiuksen ja Fanni Pölläsen
5§
Uuden nuorisovaltuuston valitseminen/kauden päättyminen loppuvuodesta
Puheenjohtaja Mette Asp kertoo, että tämän kokouksen jälkeen tulee ryhtyä järjestämään vaaleja.
Nyt päätetään, että kuka lähtee olemaan yhteyksissä kouluille. Aurora Usva sanoo, että hän voi
olla yhteydessä Keskuskouluun esim. oppilaskunnan kautta. Roosa Fabritius on yhteydessä
Kuhalan kouluun. Fanni Pöllänen on yhteydessä yhteislyseoon. Eerika Koivisto tai Jemina Ahtola
voisi mennä Tölön koululle kertomaan. Lilja Kallenautio voisi mennä ammattikoululle Kaikilla on
yhteinen sapluuna siitä mitä puhutaan. Keskustelua syntyi siitä, laitetaanko mainos
ilmoitustaululle vai lähetetäänkö yhteinen Wilma-viesti kaikille. Nuorisovaltuuston edustaja on
yhteydessä oppilaskunnan vastuuopettajaan ja lähestyy häntä viestillä. Oppilaskunnan
vastuuopettaja voisi olla myös se taho, jolle ilmoittaudutaan. Viimeinen päivä asettua ehdolle
Nuorisovaltuuston jäseneksi on 31.10.2021. Tätä enne kokouksessa voidaan katsoa, onko tullut
ilmoittautuneita. Neea Busk ehdottaa, että Kuutamolla voisi pitää Nuorisovaltuuston tilaisuuden.
Mette kirjoittaa viestin, jolla lähestytään Oppilaskuntien vastuuopettajia. Nuorisovaltuustosta olisi
hyvä olla mainos, jossa käy ilmi, mitä nuva on ja kuka voi hakea nuvaan.
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6§
Kouluruoka
Puheenjohtaja Mette Asp kysyy muiden mielipidettä siihen, että laitetaanko kouluruokakeskustelu
alulle nyt ja seuraava valtuusto jatkaa vai jätetäänkö aihe suoraa seuraavalle valtuustolle. Asia on
tärkeä ja ehdotus paneelista Loikun kanssa oli hyvä. Tätä aihetta on hyvä lähestyä myös
oppilaskuntien kautta. Roosa Fabritius ehdottaa, että hoidetaan ensin nuorisovaltuuston vaalit alta
ja paneudutaan sitten kouluruokakyselyyn. Muut yhtyivät tähän, että vaalit hoidetaan alta pois ja
jätetään aihe seuraavalle valtuustolle.

7§
Nimien muutokset kaupungintalon nettisivuille
Jemina Ahtolan jäsentieto on väärin kaupungintalon nettisivuilla. Neea Busk sanoi, että Kari
Kemppainen on varmaankin se taho, johon voi olla yhteydessä.
8§
Muut asiat
Neea ilmoitti, että jää pois muutaman viikon kuluttua. Forssan turvallisen ja kestävän liikkumisen
ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tähän ryhmään tulisi nimetä nuorisovaltuustosta
edustaja seuraavassa kokouksessa.

9§

Seuraava kokous
Seuraava kokous 7.10.2021 klo 18.00
10§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.48

