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Nuorisovaltuuston kokous  
 
Aika   13.7.2022 klo 15 
 
Paikka             Nuorisotila, Keskuskatu 14, 36100 Jokioinen 
 
 
 
Läsnä 
 Tommi Syrjänpää puheenjohtaja 

Joose Ojala  varapuheenjohtaja 
 Evert Ojala 
 Kirsti Seppälä 
 Samu Holstikko etänä 
 Samuel Aaltonen sihteeri 

Ulrika Widén 
 Mikko Yli-Kahrakuusi 
 Sanni Mäkelä  
 
 Nea Sohlman Nuoriso-ohjaaja 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.04 
 
2. Järjestäytyminen 
 

Puheenjohtaja Tommi Syrjänpään estyessä kokousta johti varapuheenjohtaja 
Joose Ojala. Sihteeri Samuel Aaltosen estyessä sihteeriksi valittiin tämän 
kokouksen ajaksi nuoriso-ohjaaja Nea Sohlman. Pöytäkirjan tarkastajat Sanni 
Mäkelä ja Evert Ojala. 

 
 
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
 Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
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 Palkkiot kevätkaudelta on maksettu asianmukaisesti. 
 
 
 
6. Lasten osallisuus päätöksenteon tukena 
 

Nuoriso-ohjaaja Nea Sohlman on tuonut esille kunnan viranhaltijoiden 
keskustelussa syntyneen toiveen lasten osallisuuden lisäämiseksi. Lapsilla 
tarkoitetaan vuosiluokkia 1.-6. Nuoriso-ohjaaja on valmistellut keskustelun pohjalta 
ehdotelman Nuorisovaltuustolle pohdittavaksi: 

 
”Jokioisten kunnassa on ennen Nuorisovaltuustoa toiminut Lapsiparlamentti. 
Yleisesti lapsiparlamentit keräävät kehitysideoita ja tuovat ne julki kaksi kertaa 
vuodessa ja heitä voidaan kutsua mukaan kunnan hallinnolliseen päätöksentekoon. 
Jokioisilla nuorempien lasten osallistaminen aktiiviseen vaikuttajatoimintaan loisi 
reaaliaikaisen väylän lasten toiveiden ja toiminnan toteutuksen välille. 

 
Ehdotelma Jokioislaisten alakoululaisten aktivoimiseksi: 
Nuorisovaltuustolla olisi 4 lapsiedustajaa, jotka tekevät ehdotuksia 
nuorisovaltuustolle, joka valmistelee ja esittää ehdotukset eteenpäin viranhaltijoille 
tai luottamushenkilöille. 
Nuorisovaltuusto pysyy ennallaan, mutta on velvoitettu osalistamaan 
nuorisovaltuuston kokouksiin neljä alakouluikäistä vaalein valittua lapsiedustajaa 
kaksi (2) kertaa lukuvuodessa eli kerran (1) syys- ja kevätlukukaudessa, yhteensä 
neljä (4) kertaa. Neljässä (4) kokouksessa lapsiedustajat tuovat ilmi ikäistensä 
elinoloja ja kehitysehdotuksia, saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan 
elinympäristöönsä ja elinpiiriinsä sekä tuovat omaa ikäryhmäasiantuntijuuttaan 
päätöksentekoon. 
Tarvittaessa lapsiedustajat kutsutaan Nuorisovaltuuston kokoukseen, jos 
käsiteltävä asia koskee oleellisesti lapsia ja asian käsittelyä ei voi viivyttää 
seuraavaan suunniteltuun lapsiedustajakokoukseen.” 

 
 
Päätös:  Nuorisovaltuusto hylkää ehdotuksen, mutta päättää osalistaa lapsia muilla tavoin, 

esimerkiksi säännöllisillä kyselyillä. Keskustelussa nousi esiin Nuorisovaltuuston 
teettämät kyselyt koululla kohdentuen lasten toiveisiin vapaa-ajan palveluista ja 
toiminnoista. Keskustelua jatketaan tulevissa kokouksissa. 
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7. Nuorisovaltuuston kauden 2020-2022 päätös 
 

Syyslukukausi 2022 on nykyisen Nuorisovaltuuston viimeinen. Syksyn aikana on 
toimitettava uudet vaalit. 

  
Nuorisovaltuuston vaalit pyritään järjestämään viikolla 45, äänestys oppilaskunnan 
huoneessa. Viikko 41 on viimeinen viikko asettua ehdolle ja viikoilla 43 ja 44 
ehdokkaat ovat esillä Paanalla ja Nuokkarilla. Uusi nuorisovaltuusto aloittaisi 
joulukuussa.  
 
Ennen vaaleja, mahdollisesti viikolla 40, nuorisovaltuuston edustajia esittelemässä 
toimintaa välitunneilla kahvitarjoilun kanssa. 

 
 

Nuorisovaltuuston kauden päätökseksi keskusteltiin retkestä, joka kokoaisi koko 
porukan kasaan ja mahdollistaisi rennon yhdessäolon. Nuoriso-ohjaaja Nea 
selvittää mahdollisuuksia päästä johonkin seuraavista kohteista; 1. Risteily; 2. 
MegaZone; 3. Huvipuisto (Särkänniemi tai Linnanmäki); 4. Keilaus. 

 
 
8. Muut mahdolliset asiat 

 
Nuvan huippukokous Helsingissä perjantaina 2.9. klo 8-16.30 
 
”Arvoisa nuorisovaltuusto, 

 
Kutsumme lämpimästi kuntanne nuorisovaltuustonne edustajan osallistumaan 
nuorten vaikuttajien Huipputapaamiseen perjantaina 2.9.2022. Tapahtuma 
järjestetään paikan päällä Helsingissä, mutta etäosallistuminen on myös 
mahdollista. 

 
Nyt kuudetta kertaa järjestettävä Huipputapaaminen kokoaa yhteen 
nuorisovaltuustojen edustajia ympäri Suomen keskustelemaan ja vaikuttamaan 
merkittäviin poliittisiin kysymyksiin. Tämän vuoden teemana on Tulevaisuuden 
kansalaisyhteiskunta.  
 
Huipputapaaminen on yksi nuorten keinoista osallistua päätöksentekoon 
valtakunnallisella tasolla. Toivomme Huipputapaamiseen edustusta kaikista 
Suomen kunnista ja nuorisovaltuustoista, sillä kyseessä on ainutlaatuinen ja todella 
tärkeä vaikuttamisen paikka! 
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Tänä vuonna Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää Huipputapaamisen 
yhteistyössä valtiovarainministeriön Aurora Ai-hankkeen kanssa. Tapahtuman 
keskiössä on työpajatyöskentely, jossa osallistujat pääsevät vaikuttamaan 
ministeriöissä ajankohtaisiin tulevaisuuden kansalaisyhteiskuntaan liittyviin 
kysymyksiin, kuten tulevaisuuden nuorten elinympäristöön, 
vaikutusmahdollisuuksiin,  digitalisaatioon ja elämään globaalissa maailmassa. 
Päivän ohjelma on liitteenä. 
 
Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 17.8.2022 saakka. Ilmoittautumislomake 
löytyy Nuva ry:n verkkosivulta: nuva.fi/huippis. Ilmoittautumislomakkeella osallistujat 
valitsevat itselleen / nuorisovaltuustolleen  mieluisat työpajat, joihin voi tutustua 
nettisivulla.” 

  
Päätös: Jos puheenjohtaja Tommi Syrjänpää on estynyt osallistumasta, edustajaksi 

lähetetään Mikko Yli-Kahrakuusi.  
 
 Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen ja ikärajan päivitys 
 
 Nuorisovaltuusto kokee nykyisen ikärajan olevan turhan alhainen. Nykyinen ikäraja 

on 13-18 vuotta ja halu olisi nostaa ikäraja 20 vuoteen, sillä kunnassa asuu 
edelleen yli 18-vuotiaita, jotka kokevat kuuluvansa nuorisopalvelujen piiriin ja 
haluavat vaikuttaa suoraan nuorten asioihin ilman poliittista päättämistä. 

  
 Nuoriso-ohjaaja Nea on koonnut Nuorisovaltuustolle toimintasäännöt. 

Toimintasäännöt hyväksyttiin muilta osin, mutta ikärajakeskustelua jatketaan 
tulevassa kokouksessa.  

 
 Seuraava kokous 16.8. klo 17.30 Nuokkarilla 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 15.54 
 
 
 
 


