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Nuorisovaltuuston kokous  
 

  
Aika   

7.4.2020 klo 15.00   
   
   
Paikka            

Etäpuhelu Teams-sovelluksessa  
   
   
Kokousvirkailijat   
   

Ojala Joose puheenjohtaja   
   
   
Läsnä   

   
Hakamäki Juuso   
Kiuru Kaisla  
Mäkelä Sanni   
Ojala Joose   
Widén Ulrika   
(Ståhlström Sanna, nuoriso-ohjaaja)  
  

  

  

1. Kokouksen avaus   
   

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.05.   
   
   

2. Järjestäytyminen   
   

Puheenjohtajana Ojala Joose ja sihteerinä poikkeuksellisesti 
nuoriso-ohjaaja. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mäkelä Sanni ja 
Ojala Joose.    

   
   

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   
   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   
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4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi   
   

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.   
   
   

5. Kuulumisten ja ajankohtaisimpien aiheiden läpikäynti    
  

Käyty kaikkien kuulumiset läpi. Yhteenvetona voisi sanoa, että 
kaikille nuorisovaltuutetuille kuuluu pääsääntöisesti hyvää, mutta 
joillakin heistä alkaa ”seinät kaatua päälle” kotona olemisen 
vuoksi. Osa valtuutetuista kokee myös, että etäkoulussa on 
joitakin haasteita, esimerkiksi tehtävien tekemisen aloittamisessa.  

   
   

6. Päättärit-tapahtuma  
   

Nuorisotyöntekijä kertonut, että Päättärit toteutetaan tänä vuonna 
myös etänä, eli streamattuna - eikä fyysistä tapahtumaa pidetä, 
koska poikkeustilanteen aikana on kokoontumiskiellot. Sovittu 
alustavasti, että Jokioisten nuorisovaltuusto on mukana 
tapahtuman rahallisessa sponsoroinnissa sekä muilla 
tarpeelliseksi katsotuilla tavoilla.  
  
 

7. Muut asiat  
  
Pohdittu, miten tärkeää tällä hetkellä on nuorisovaltuuston 
näkyvyys sosiaalisessa mediassa, ja positiivisen näkyvyyden 
lisäämistä, jotta nuorisovaltuusto kiinnostaisi toisia nuoria enemmän. 
Pohdittiin esimerkiksi InstaLivejä ja Discord-serveriä. Pohdittiin, että 
Discord ei ehkä toimi nuorisovaltuuston toiminnassa, sillä nuorilla on jo 
muutenkin niin paljon omia Discord-servereitä olemassa. 
 
Keskusteltu nuorisovaltuuston ensi syksyn nuorisovaltuuston 
vaalien mainontaa, ja sovittu, että mietitään lähempänä 
tarkemmin, koska tilanne on tällä hetkellä hyvin elävä mm. 
Covid19-tilanteen vuoksi.  

 
Suunniteltiin Instagramiin wc-paperi+käsidesi -arvonta. Sovittu, 
että nuoriso-ohjaaja käy ostamassa wc-paperit ja käsidesin, jonka 
jälkeen somevastaavat hoitavat kuvan julkaisun Instagramiin sekä 
tuotteiden arpomisen. Arvonta käynnistyy maanantaina 12.4.2020 
ja arvonta suoritetaan perjantaina 17.4.2020.  
 

  



    Kokouspöytäkirja 3/2020 3(3) 

    7.4.2020 
  
 

Jokioisten nuorisovaltuusto 

_____________________________________________________________________________________ 
Jokioisten nuorisovaltuusto 
nuorisovaltuusto@jokioinen.fi 

 
8. Seuraava kokous   

   
Alustavasti sovittu seuraava kokous toukokuun alkupuolelle, 
sovitaan lopullinen ajankohta myöhemmin NuVan WhatsApp-
ryhmässä.  

   
   

9. Kokouksen päättäminen   
   

Kokous päätettiin klo 15.45.   
  
 

  

Joose Ojala  

 

Joose Ojala  
Jokioisten nuorisovaltuuston puheenjohtaja 


