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Kokouksen järjestäytyminen
§1
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja on kutsunut nuorisovaltuuston koolle. Kokouskutsu on lähetetty kaikille
nuorisovaltuutetuille.

Nuorisovaltuuston jäsenet: Julius Kaunisto, Veera Hirn, Hilla Wiisak, Pinja Marttila, Mette Asp,
Roosa Fabritius, Kasperi Koskinen
Lisäksi: 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.
Pöytäkirjantarkastus vuorossa ovat Kasperi Koskinen ja Mette Asp

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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PRIDE -kulkue
§2
valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Kansallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhliva Nuorten Pride -viikko järjestetään 27.6.-03.07.2022.
Vuoden 2022 teema on Kohtaamisia. Kohtaamisia -teemalla halutaan tuoda esiin Helsinki Pride tapahtuman perustehtävää: ihmisen kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden
kohtaamisten kautta. Yhteisöllisyys on yksi Helsinki Pride -yhteisön arvoista.
Pride- yhteisö haluaa myös sitä, että ihminen uskaltaa kohdata myös omat, tiedostamattomat
ennakkoluulonsa. Niistä tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel myös yhdenvertaisuuden
rakentamiseen ja edistämiseen meidän kaikkien elämässä.

Päätösesitys: Forssan nuorisovaltuuston Pride -kulkue järjestetään seutukunnan nuorisovaltuustojen
kanssa 11.6.2022 Forssassa.
Päätös: Forssan nuorisovaltuuston Pride -kulkue järjestetään seutukunnan nuorisovaltuustojen kanssa
11.6.2022 Forssassa. Pride-kulkueen suunnittelutyöryhmä on koottu niin, että siinä on jäseniä jokaisesta
seutukunnan nuorisovaltuustosta. Päätettiin, että suunnittelutyöryhmä on yhteydessä poliisiin ja selvittää
tarvittavat luvat. Suunnitteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran, kun uutta tietoa tarvittavista luvista on
saatu.

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.
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.
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Nuorisovaltuusto ideoi ja kirjaa edellä mainitun esityksen lisäksi erilaisia tapoja, miten mopo-suora asiassa edetään yhteistyössä naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa.
Forssan nuorisovaltuusto päättää konsultoida moposuora-asiasta ympäristölupalautakuntaa.
Nuorisovaltuusto laatii asiasta yhteisen sähköpostin, joka lähetetään Forssan kaupungin lupasihteerille.
Nuorisovaltuusto on saanut mopo-suora -asiaan tukea Asenne -ry:ltä, joka on luvannut kysyä poliisin ja
vakuutusyhtiön kannan moposuoraan.

Seutukunnallinen Koulujen päättärit -tapahtuma
§4

Valmistelija: Nuorisotyöntekijä Sanni-Mari Hakala
Seutukunnallinen Koulujen päättärit -tapahtuma järjestetään tänä keväänä discona ravintola Statuksessa.
Forssan nuorisovaltuusto on päättänyt osallistua tapahtumaan. Tapahtuman onnistumiseksi tulee koota
suunnittelutyöryhmä Forssan seudun nuorisovaltuutetuista.

Päätösesitys: Nuorisovaltuusto valitsee Forssan NUVA:n edustajat Koulujen päättärit -tapahtumaan ja
lähettää kutsun Forssan seudun nuorisovaltuustoille osallistua yhteiseen suunnitteluiltapäivään/-iltaan.
Suunnitteluiltapäivä/-ilta järjestetään puheenjohtajan määräämänä ajankohtana.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja päättää valita Forssan nuorisovaltuuston
edustajiksi Veera Hirnin ja Julius Kauniston Koulujen päättärit -tapahtumaan. Tapahtumassa Forssan
nuorisovaltuuston edustajat pitävät omaa pistettään, jossa on muun muassa arvonta ja kysely
nuorisovaltuuston toiminnasta. Koska nuorisovaltuustot ovat tahoillaan päättäneet omasta
oheisohjelmastaan tapahtumassa, lähetetään seutukunnan nuorisovaltuustolaisille kirje, jossa kerrotaan
Forssan nuorisovaltuuston pisteestä koulujen päättärit -tapahtumassa.

Nuorisovaltuuston kokoukset syksyllä 2022
§5
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittää nuorisovaltuustolle seuraavat kokousajat:
Päätösesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Päätös: Nuorisovaltuusto kokoontuu ke 1.6.22 klo 18 ja 17.8.22 klo 18
Ilmoitusasiat
§6
Ei ilmoitusasioita.

