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NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  Tiistaina 14.9.2021 klo 17.30 alkaen 
 
Paikka   Jokioisten nuorisotila 
 
Läsnä  Holstikko Samu 
 

Mäkelä Sanni 
 

Ojala Evert 
 

Ojala Joose 
 

Seppälä Kirsti 
 

Syrjänpää Tommi 
 

Yli-Kahrakuusi Mikko 
 

Widén Ulrika 
   
 
   
 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Kokous avattu klo 18.14. 
 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
3. Järjestäytyminen eli kokousvirkailijoiden valinta  
 

Sihteerinä toimi Ulrika Widén, ja pöytäkirjantarkastajina toimivat Samu 
Holstikko ja Joose Ojala. 
 

 
 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
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Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
5. Kuulumiset ja ilmoitusasiat 

 
Kuulumisia vaihdeltiin. Keskiverto hyvin menee, mutta stressiä on 
paljon ilmassa. Tuleviin kokeisiin valmistautumista. Myös nuoriso-
ohjaajalla menee hyvin. 

 
 

6. Mahdolliset tapahtumat 
 

Lisää keskustelua tavaranvaihtopäivistä. Ehdotettu päivä 2.10.2021 
sekä varapäivänä on 3.10.2021, kello 10–13. Kuun vaihteessa saisi 
alkaa tuomaan tavaroita Nuokkarille. Mainostusta kunnan Facebookiin 
ja muualle someen. Mainosten tekemistä. 
 
Osallistutaan tulevaan mopo-miittiin, ja mahdollisesti pidetään kojua, 
jossa esim. arvotaan tarvikkeita tai lahjakortteja ja jotain muuta. 
Pääpalkinto 20-30 euron arvoinen tuote, esim. ajohanskat tai ajolasit. 
Pienempiä palkintoja esim. karkkipussit. Tarroja saisi käymällä kojulla 
sekä palkintojen yhteydessä. Kojuna toimisi esim. vapaa-aikatoimen 
teltta.  
 
Arvonta suoritetaan numerolistan avulla, johon kerätään osallistujien 
nimet ja puhelinnumerot, ja arvotaan ”number generator” -sovelluksella. 
Sovittiin, että paikalla ollaan hyvissä ajoin ja letkan lähtiessä puretaan 
kamat kasaan ja viedään takaisin Jokioisille. Tommi hoitaa teltan 
kuljettamisen. Päivämääränä 25.10.2021. Selvitetään lähemmin tarkka 
ajankohta. 
 

 
7. Yö Nuokkarilla 

 
Yönuokkari järjestetään 18–19.10. Vieraita voisi olla esim. 

kunnanjohtaja Jukka Matilainen sekä paikallisia politiikkoja kuten Lotta 

Saarenmaa ja Jukka Pesola sekä entinen Nuva ry:n työntekijä Petja 

Kopperoinen. 

 
 
 
 

8. Skeitti-ramppi 
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Vapaa-aikasihteeri Jari Mennan pyynnöstä nuorisovaltuusto pohti 
skeittirampin tarvetta Jokioisilla. Pohdittiin pitäisikö skeittiramppi 
hävittää kokonaan, vai mahdollisesti siirtää ja minne. Päädyimme 
tulokseen, että ramppi tulisi siirtää, sillä sitä ei voi missään nimessä 
hävittää. Ensimmäinen ehdotus paikalle olisi Paanan koulun vieressä 
(henkilökunnan parkkipaikkojen vieressä) ja toisena Miinan koulun 
vieressä (kuntoportaista ja pulkkamäestä katsottuna saman mäen 
toiselle puolelle). Ramppeja ei tule hävittää, sillä nuorisovaltuutettujen 
mielestä rampeilla käy paljon nuoria, joille ramppien olemassa olo on 
todella tärkeää. Toinen syy on se, että Forssassa ramppeja ei ole, joten 
myös forssalaisia käy täällä skeittaamassa. 
 

 
9. Asenne ry –vierailun läpikäynti 

 
Todettu yksimielisesti, että Asenne ry:n tilat ovat hienot, ja sieltä löytyy 
kaikille jotain. Halu tehdä yhteistyötä heidän kanssa on suuri. 
Nuorisovaltuusto arvostaa heidän tekemää työtä suuresti. 
 
 

10. Muut asiat 
 
Aloitteen tekeminen mopo suora/asfaltti alue. Hankkeesta 
seutukunnallinen, jotta voisimme saada Jokioisten kunnan suositeltua 
mukaan. 
 
Keskustelimme nuokkarin energiajuomasäännöstä ja nuoriso-
valtuutettujen mielestä sitä tulisi päivittää. Muutos kiellosta voitaisiin 
vaihtaa siihen, että yläasteikäiset ja sitä vanhemmat nuoret saisivat 
tuoda ja juoda energiajuomia nuorisotilalla. 

 
 

11. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous tiistaina 12.10.2021 klo 18. 
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12. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 19.41. 
 
 
 

  Tommi Syrjänpää 

  Nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
 


