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Nuorisovaltuusto    

 
  
 Aika: 6.4.2022 klo 18–19.20 
 Paikka: Teams ja kaupungintalon ryhmähuone 3. 
 
  
 

Osallistujat                   Julius Kaunisto, puheenjohtaja 
                     Veera Hirn, sihteeri 
 
 muut jäsenet   järjestäytymispykälän mukaisesti 
 
 
 
 
 Allekirjoitukset 
 
         Julius Kaunisto     Veera Hirn        
         puheenjohtaja              sihteeri 
 
 
  
 
 
 

Pöytäkirjan tarkastus  Seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa 4.5.22 
 
 
 
                                            
 
 
                                           Mette Asp          Kasperi Koskinen 
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Nuorisovaltuusto 
aika: 6.3.2022 klo 18–19.20 
paikka: Teams ja kaupungintalon ryhmähuone 3. 
 
 
 
 
 
 Käsitellyt asiat 
 

§ Otsikko 
 

1. Kokouksen järjestäytyminen 

2. Pride -kulkue 

3. Edustajan nimeäminen Toista kunnioittavan käytöksen  -työryhmään 

4. Seutukunnallinen koulujen päättärit  -tapahtuma 

5. Nuorisovaltuuston järjestämä toimintailta Kuutamolla 

6. Nuorisovaltuuston kokoontumisajat 

7. Ilmoitusasiat 

 
 
Kokouksen järjestäytyminen 
§ 1  
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja on kutsunut nuorisovaltuuston koolle. Kokouskutsu on lähetetty kaikille 
nuorisovaltuutetuille.  
 
 
Nuorisovaltuuston jäsenet:  
  
Paikalla: Julius Kaunisto, Veera Hirn, Roosa Fabritius, Hilla Wiisak, Nea Härmä, Kasperi Koskinen,     
Mette Asp ja 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 Mette Asp ja Kasperi Koskinen. 
 
 
 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 
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Pride -kulkueeseen osallistuminen 
§ 2 
 
valmistelija: rehtori Minna Lintonen 
 

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhliva Nuorten Pride -viikko järjestetään 27.06.–03.07.2022. Vuoden 
2022 teema on Kohtaamisia. 
Kohtaamisia -teemalla halutaan tuoda esiin Helsinki Pride -tapahtuman perustehtävää: ihmisten 
kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden kohtaamisten kautta. Yhteisöllisyys on 
yksi Helsinki Pride -yhteisön arvoista ja siksi me haluamme myös luoda ne puitteet, mitä tarvitaan yhteisön 
ja yhteisöllisyyden rakentamiseen.  
 
Erityisesti korona-arjen mukanaan tuoma ihmisten tarve toisten kohtaamiseen on turvattava. Helsinki Pride 
-yhteisö haluaa myös tukea sitä, että ihminen uskaltaa kohdata myös omat, tiedostamattomat 
ennakkoluulonsa. Niistä tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel myös yhdenvertaisuuden 
rakentamiseen ja edistämiseen meidän kaikkien elämässä.  
 
Pride-viikko huipentuu kulkueeseen ja puistopiknikiin 2.7.2022. 
 
Päätösesitys: Puheenjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto päättää osallistua seutukunnalliseen nuorisovaltuustojen Pride-kulkueeseen, 
joka on ajateltu järjestää 11.6.2022 Forssassa. 
 
 
Edustajan nimeäminen toista kunnioittavan käytöksen – työryhmään 
§ 3 
 
Valmistelija: Vastaava nuoriso-ohjaaja Jaana Riitamaa 

Jaana Riitamaalle on annettu tehtäväksi koota työryhmä, johon kuuluvat nuorisopalveluiden lisäksi muun 
muassa ev. lut. seurakunta, liikuntatoimi, nuorisovaltuusto, Asenne Ry. Mukaan voidaan kutsua myös 
muita yhteisöjä ja yhdistyksiä. Mukana työryhmässä täytyy olla myös lapsia ja nuoria. Ryhmään tulee 
nimetä edustaja myös Forssan nuorisovaltuustosta. Ryhmä kootaan kevään 2022 aikana.  
Ryhmän tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa laaja, moniosainen ja monijäseninen suunnitelma toista 
kunnioittavan käytöksen edistämiseksi (Lupaan olla II -kampanja). Suunnitelma koostuu tapahtumista ja 
teoista. 
Toteutusaikataulu on 1.9.-7.12.2022. Kampanja huipentuu yhteiseen juhla/tapahtumapäivään Forssan 
kaupungin Lapsiystävällisyyspäivänä 7.12.2022.  
 

Päätösesitys: Nuorisovaltuustosta tulee valita edustaja toista kunnioittavan käytöksen edistämiseksi -
työryhmään. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi edustajakseen Julius Kauniston. 
 

Seutukunnallinen koulujen päättärit- tapahtuma  
§ 4 
 
Valmistelija: Nuorisotyöntekijä Sanni-Mari Hakala 
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Seutukunnallinen koulujen päättärit – tapahtuma on järjestetty jo useana vuonna. Viime vuosina 
tapahtuma on järjestetty pandemiatilanteen johdosta striimaten. Tänä vuonna tapahtuma päästään 
toteuttamaan normaalisti lauantaina 4.6.2022.  
Nuorisovaltuusto on aiemmin osallistunut tapahtumaan rahallisesti sitä sponsoroiden, sekä järjestämällä 
oheisohjelmaa. Seutukunnan nuorille on tehty kysely, jossa he ovat voineet itse toivoa, mitä tapahtumalta 
haluaisivat. Nuorten toiveiden ja seutukunnallisten nuorisotyöntekijöiden kokoontumisten perusteella 
koulujen päättärit 2022- tapahtumaksi on päätetty järjestää disco ravintola Statuksessa.  
Nuorisovaltuuston tulisi tänä vuonna osallistua tapahtumaan järjestämällä oheisohjelmaa. 
 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto järjestää oheisohjelmaa koulujen päättärit – tapahtumassa. 
 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja suunnitteli päättärit -tapahtumaa. 

Nuorisovaltuusto päätti, että päättäreihin tulee nuorisovaltuuston koju, jossa on arpajaiset sekä QR-

koodilla toimiva kysely. Kyselyn tekemisestä vastaavat Mette Asp ja Roosa Fabritius. Arpajaisiin 

nuorisovaltuusto päätti hankkia pääpalkinnoksi kannettavan kaiuttimen, sekä neljä pienempää 

herkkupalkintoa.   

 
 

Nuorisovaltuuston järjestämä toimintailta Kuutamolla 
§ 5 
 

Valmistelija: Nuorisotyöntekijä Sanni-Mari Hakala 
 
Forssan kaupungin nuorisopalvelut ovat toivoneet Forssan nuorisovaltuustolta lisää yhteistyötä. Nuorisotila 
Kuutamolla käy päivittäin kymmeniä nuoria. Nuorisovaltuusto on aiemmin osallistunut joihinkin 
nuorisopalveluiden järjestämiin teemailtoihin Kuutamolla ja nämä ovat olleet onnistuneita tilaisuuksia. 
Nuorisovaltuuston näkyvyyden lisäämiseksi ja sen tutuksi tuomiseksi paikkakuntalaisille nuorille 
nuorisovaltuusto voisi järjestää kevään 2022 aikana nuorisotila Kuutamolla toimintaa.  
 

Päätösesitys: Nuorisovaltuusto järjestää ohjelmaa sovittuina päivinä nuorisotila Kuutamolla.  
 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja suunnitteli toimintaa Kuutamolle. 

Nuorisovaltuusto järjestää keskiviikkona 27.4.22 peli-illan, jossa Kuutamolla käyvät nuoret voivat haastaa 

nuorisovaltuustolaisia eri peleissä. Nuorisovaltuusto tarjoilee myös iltapalaa. 

 

 

Nuorisovaltuuston kokoontuminen 

§ 6 

 

Valmistelija: rehtori Minna Lintonen 

 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittää nuorisovaltuustolle seuraavat kokousajat:  

 

Päätösesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 

 

Päätös: Seuraavat kokoukset ovat 4.5.22 ja 1.6.22 klo 18, ryhmähuone 3. 
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Ilmoitusasiat 
§ 7 
 

- Seutukunnallisten nuorisovaltuustojen tapaaminen moposuora -asiasta (ke) 13.4.22 klo 17 
Jokioisten nuorisotilassa. 

- Koulujen päättärit -palaveri 25.4.22 klo 9 Kuutamolla. Nuorisovaltuuston edustaja osallistuu 
kokoukseen.  

 


