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Kokouksen järjestäytyminen
§1
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja (2019 -2021) Mette Asp on kutsunut uuden nuorisovaltuuston koolle. Kokouskutsu
on lähetetty kaikille nuorisovaltuutetuille.
Nuorisovaltuuston jäsenet: Mette Asp, Roosa Fabritius, Aurora Usva, Fanni Pöllänen, Oskari
Lehtinen, Eerika Koivisto, Julius Kaunisto, Pinja Marttila, Rebekka Sulonen, Hilla Wiisak, Nea
Härmä, Kasperi Koskinen
Poissa: Veera Hirn, Allu Mäkelä
Paikalla: nuorisotyöntekijä Sanni-Mari Hakala
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.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Roosa Fabritius ja Fanni Pöllänen

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
§2
valmistelija: Minna Lintonen
Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen
ajankohtaisiin asioihin. Se ottaa kantaa ja tekee aloitteita ja kannanottoja kehittäen kotikaupunkia nuorten
näkökulmasta käsin. Nuorisovaltuusto on Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen
asiantuntijaelin ja se toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Uusi nuorisovaltuusto on valittu
sopuvaalilla loka-joulukuussa 2021. Nuorisovaltuuston järjestäytyessä tulee nuorisovaltuustolle valita
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätösesitys: Nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajaksi Julius Kauniston ja varapuheenjohtajaksi Mette Aspin.
Forssan kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin valittavat nuorisovaltuuston edustajat
§3
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
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 valitsee Forssan kaupunginvaltuustoon kaksi nuorisovaltuuston jäsentä,
sivistys- ja tulevaisuuslautakuntaan, ympäristölupalautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan jokaiseen
edellä mainituista yhden jäsenen sekä Turvallisen ja viisaan liikkumisen -ryhmään yhden jäsenen.
Päätös:
Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Julius Kaunisto ja varapuheenjohtajaksi Mette Asp
Forssan kaupunginvaltuuston NUVA:n edustajiksi Mette Asp ja Roosa Fabritius
Sivistys- ja tulevaisuuslautakuntaan NUVA:n edustajaksi Julius Kaunisto
Ympäristölupalautakuntaan NUVA:n edustajaksi Pinja Marttila
Yhdyskuntalautakuntaan NUVA:n edustajaksi Allu Mäkelä
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Turvallinen ja viisas liikkuminen -ryhmään NUVA:n edustajaksi Julius Kaunisto
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vahvistaa uuden nuorisovaltuuston kokoonpanon
§4
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa 1.1.22 ja toimikausi 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 enintään 20 varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto esittää Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle, että se
vahvistaa uuden nuorisovaltuuston kokoonpanon ja eri toimielimiin valitut nuorisovaltuuston edustajat.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Nuorisovaltuuston kokoontuminen
§5
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittää nuorisovaltuustolle seuraavat kokousajat: 9.2.22 klo 18
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.
Ilmoitusasiat
§6
Kokouksessa ei ollut ilmoitusasioita.

