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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  Tiistai 6.10.2020 klo 18 alkaen 
 
Paikka   Jokioisten nuorisotila 
 
Paikalla  Ojala Joose pj. 
  Hakamäki Juuso vpj. 
  Luukkola Nelli 
  Kiuru Kaisla 

Widen Ulrika  
Mäkelä Sanni 
(Ståhlström Sanna, nuoriso-ohjaaja) 

   
 
 
 

Esityslista   

 
1. Kokouksen avaaminen 

 
Kokous avattu klo 18.03 
 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Todettu kaikkien nuorisovaltuuston edustajien olevan läsnä, näin ollen 
kokous on lainvoimainen ja päätösvaltainen. 
 

 
3. Järjestäytyminen eli kokousvirkailijoiden valinta  
 

Kokousvirkalijoiksi valittiin Kaisla ja Nelli. Nuoriso-ohjaaja koostaa 
pöytäkirjan. 
 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Esityslista hyväksytty. 
 

 
5. Ilmoitusasiat  

 
Todettu, ettei ole ilmaantunut uusia huomioonotettavia asioita. 
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6. Nuorisovaltuuston jäsenhaku 
 

Todettu, että haku nuorisovaltuustoon pidetään loka- ja marraskuun 
aikana 2020. Kaavakkeita on Nuokkarilla sekä Paanan koululla ja 
muutamalla toisen asteen nuorisovaltuutetulla. Täytetyt lomakkeet 
toimitetaan nuoriso-ohjaajalle. 
 
Nuoriso-ohjaaja esittänyt toiveen, että nuorisovaltuusto tekisi videon, 
jossa kertoisivat, miksi nuorisovaltuustoon kannattaa liittyä. 
Nuorisovaltuusto kannatti ideaa ja innostuikin siitä. Sovittu, että videota 
aletaan tekemään syyslomalla, torstaina 15.10.2020 klo 10, Nuokkarilla. 
 

 
7. Mielenterveys-päivä 

 
Todettu, että suurin osa nuorisovaltuutetuista pääsee paikalle. Sovittu, 
että puetaan NuVa-hupparit päälle ja ollaan paikalla klo 17. Nuoriso-
ohjaaja hoitaa tarjoilun, ja nuorisovaltuuston jäsenet ovat lisäkäsinä 
esille laittaessa. Nuorisovaltuuston toive oli, että tapahtumassa olisi 
tarjolla munkkeja. 
 
Juuso varmistanut, että luennoitsija Jerry Hietaniemi pääsee ja on 
edelleen tulossa paikalle. Juuso oli tehnyt myös hienon mainoksen, jota 
jaettiin sosiaalisessa mediassa ja vietiin ilmoitustauluille. 
 

 
8. Halloween Nuokkari 

 
Keskusteltu Nuokkarin Halloween-tapahtumasta ja sovittu, ettei kaikkien 
siellä tarvitse olla, vain halukkaiden. Ulrika ja Sanni ilmoitti 
halukkuutensa osallistua kauhukellarin järjestämiseen. Pohdittiin myös, 
että Halloween-teemainen Kahoot-visa voisi olla kiva. Todettu kuitenkin, 
ettei tämän tekemiselle ole tarpeeksi aikaa. 
 

 
9. Muut asiat 

 
Nuorisovaltuusto toivoi, että pidettäisiin kaudenpäätös. Toiveena oli 
sama kuin aiemman kauden päätöksessä eli ruokailu Scandicin 
ravintolassa sekä keilaaminen. Sovittu päiväksi torstai 29.10. klo 18. 
Kaudenpäätöstilaisuus siirretty myöhemmin torstaille 5.11.2020 
(nuoriso-ohjaajan loman vuoksi). 
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10. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätetty klo 18.57 

 
 
 
 
 

  Joose Ojala 

Puheenjohtaja 
 
 


