Kokouspöytäkirja
17.2.2021

Jokioisten nuorisovaltuusto
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 16.2.2021 klo 17.30 alkaen

Paikka

Jokioisten nuorisotila

Läsnä

Aaltonen Samuel
Holstikko Samu
Luukkola Nelli
Mäkelä Sanni
Ojala Evert
Ojala Joose
Seppälä Kirsti
Syrjänpää Tommi
Yli-Kahrakuusi Mikko
Widén Ulrika

Esityslista
1.

Kokouksen avaaminen
Kokous avattu klo 17:46.

2.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Järjestäytyminen eli kokousvirkailijoiden valinta
Sihteerinä toimi Samuel Aaltonen, ja
pöytäkirjantarkastajina Joose Ojala ja Sanni Mäkelä.
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4.

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5.

Ilmoitusasiat ja kuulumiset
Käytiin läpi pikaisesti nuorisovaltuutettujen kuulumiset, ja kaikille kuului
”ihan hyvää”. Nuorisotyöntekijä esitellyt uuden erityisnuorisotyöntekijän,
Erika Suuderin, joka oli mukana tämän kertaisessa kokouksessa.

6.

Nuorisovaltuuston budjetin läpikäynti
Todettu, että budjetti on sama kuin edellisinäkin vuosina.

7.

Nuorisovaltuustojen liiton jäsenyys
Nuorisovaltuustojen liiton jäsenyyden maksun maksaa Jokioisten kunta.
Sovittiin, että jokainen laittaa jäsenhakemuksen nuorisovaltuustojen
liittoon, ja laskun saadessaan lähettää sen nuorisotyöntekijälle, joka
laittaa sen eteenpäin kunnan laskunkäsittelijälle.

8.

Tapahtuma-ideointia
Ideoitiin, että nuorisovaltuusto keräisi jokioislaisilta nuorilta tapahtumaideoita ja toiveita. Ideoita kerättäisiin esimerkiksi kahteen laatikkoon,
jotka voisivat olla Paanan koululla ja kirjastolla. Paanan koululla
ideoiden keräämiseen voisi pyytää apua myös Paanan koulun
oppilaskunnalta.
Keskusteltiin, että Nuva Jokioisen pitäisi aktivoitua sosiaalisessa
mediassa. Someen voisi tehdä esimerkiksi jäsen-esittelyt. Pohdittiin
myös Nuva Jokioisen mahdollista omaa Facebook-sivua.
Keskusteltiin myös tulevista kuntavaaleista, ja siitä voisiko Jokioisten
nuorisovaltuusto järjestää vaalipaneeli-tilaisuuden, jossa erityisesti
nuoret voisivat esittää ehdokkaille kysymyksiä. Tapahtuman voisi
järjestää striimattuna, mikäli saisimme lainata Jokiläänin
kansalaisopiston striimaus-kalustoa.
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9.

Muut asiat
Nuorisovaltuuston jäsenillä on noussut esille huoli Jokioisten
urheilukentän pukukoppien sulkemisesta. Pohdittiin pukukoppien
toistuvaa väärinkäyttöä (joidenkin nuorien turha ajanvietto sekä
tupakointi pukukopeissa), ja miten väärinkäyttöä voitaisiin ehkäistä.
Keskustelua käytiin palkatuista sekä vapaaehtoisista pukukoppivalvojista sekä kameroiden hankinnasta pukukopeille. Molemmissa
keskusteluissa lopputuloksena oli kustannusten ja vaivannäön suuruus
verrattuna saavutettavaan hyötyyn. Pohdittiin, että nuorisovaltuuston
jäsenet voisivat tahoillaan tuoda asiaa esille toisille nuorille.
Puheenjohtaja Tommi voisi käydä Paanalla kuuluttamassa, ja
vetoamassa oppilaisiin, että he välttäisivät kaikkea turhaa oleskelua
pukukopeissa, jotta pukukopit pysyisivät auki ja niitä voisin hyödyntää
oikeisiin tarkoituksiin eli luistimien, monojen sekä vaatteiden vaihtoon.
Keskustelua käytiin nuorisotila Nuokkarin uudistuksista. Pohdittu
yhteisesti, miten vanhat lautaseinät saataisiin sopimaan uusiin pirteisiin
väreihin. Nuoriso-ohjaaja ehdottanut, että nuoret voisivat halutessaan
osallistua maalaustalkoisiin, mikäli sellainen pystytään toteuttamaan
järkevin kuluin. Ideoitiin myös Nuokkarin muiden seinien koristelua, ja
syksyllä Forssan kuvataidekoululta onkin sovittu jo jonkin taideryhmän
tulevan tekemään taidetta Nuokkarin seinille.
Pohdittiin myös mahdollista koulutusta Jokioisten nuorisovaltuuston
jäsenille, joka voidaan toteuttaa myöhemmin keväällä. Osa
nuorisovaltuutetuista toivoi, että koulutuksen voisi pitää yön yli
järjestettävällä nuorisovaltuutettujen omalla yö-Nuokkarilla.

10.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.3.2021 klo 17:30 Jokioisten
nuorisotilalla.

11.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:01.

Tommi Syrjänpää
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
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