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Nuorisovaltuusto 
aika: 9.3.2022 klo 18.15–19.10 
paikka: Hybridi: Teams ja kaupungintalon ryhmähuone 3 
 
 
 
 
 
 Käsitellyt asiat 
 

§ Otsikko 
 

1. Kokouksen järjestäytyminen 
2. Ajankohtaiskatsaus, tekninen johtaja Antti Heinilä ja sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen 
3. Nuorisovaltuuston sihteerin valinta 
4. Nuorisovaltuuston some-vastaavan valinta 
5. Forssalaisten nuorten yksinäisyys 
6. Koirapuiston kunnostaminen  
7. Nuorisovaltuuston kokoontumisajankohdat vuonna 2022   
8. Ilmoitusasiat 

 
 
 
Kokouksen järjestäytyminen 
§ 1  
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja on kutsunut nuorisovaltuuston koolle. Kokouskutsu on lähetetty kaikille 
nuorisovaltuutetuille.  
 
 
Nuorisovaltuuston jäsenet:  
  
Paikalla: Julius Kaunisto, pj., Mette Asp, vpj., Roosa Fabritius, Veera Hirn, Nea Härmä, Rebekka    
Sulonen, Hilla Wiisak, Poissa: Kasperi Koskinen ja Allu Mäkelä 
 
Sanni-Mari Hakala, Minna Lintonen   
 
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmesta valitusta  
edustajasta/valtuutetusta on paikalla. 
 

Päätösesitys 
Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty ajoissa 
ja asianmukaisesti. 
 

Pöytäkirjantarkastajat 
Nuorisovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan. 
Pöytäkirjantarkastus vuorossa ovat Roosa Fabritius ja Veera Hirn 
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Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
 
Ajankohtaiset asiat 
§ 2 
 
valmistelija: Minna Lintonen 
 
Tekninen johtaja Antti Heinilä ja sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen selostavat ajankohtaisia lautakunta-
asioita kokouksessa. 
 
Päätösesitys 
Nuorisovaltuusto merkitsee kokouksessa saadut selvitykset tiedoksi. 
 
Päätös  
Tekninen johtaja Antti Heinilä kertoi, että tänä keväänä rakennetaan kiertoliittymä Puistolinnan 
risteykseen. 
Akvarelli -monitoimirakennus valmistuu heinäkuussa. 
Resurssiviisas Forssa kuuluu Fisu -verkostoon, jossa tehdään tiekarttaa (esim. päästötavoitteet). Työ on 
alkanut jo vuonna 2015.  
Heinilä on ollut myös yhteydessä Hämeen poliisin Jouni Takalaan, joka kertoi Heinilälle seuraavaa: 
Monissa kunnissa on ollut suunnitteilla Mopo-suoria, mutta asia ei voi edetä, koska kuntien alueella ei voi 
ajaa mopoilla tieliikennelain vastaisesti. Eli moposuoraa ei voida toteuttaa Forssassa. Yksittäisissä 
tapahtumissa voidaan moposuoraa kokeilla, mutta se velvoittaa järjestäjää tekemään pelastus- ja 
turvallisuussuunnitelmat, jotka poliisi lupaviranomaisena hyväksyy.  
Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen kertoi alkaneesta sote-aluevaltuuston työstä, joka vaikuttaa kunnan 
vero- ja menokehykseen. Pynnönen selosti myös tulevan Akvarelli -monitoimirakennuksen suunnitelmaa. 
Forssassa tehdään tällä hetkellä liikuntapoliittista -ohjelmaa, jossa olisi tärkeää, että nuorisovaltuusto olisi 
aktiivisesti mukana (skeittiparkki jne).  
 
Nuorisovaltuusto merkitsi selvitykset tiedoksi.  
 
 
Nuorisovaltuustoon sihteerin valinta 
§ 3 
 
valmistelija: Minna Lintonen 
 
Sihteerin tehtävät ovat pääasiassa kirjallisia käytännön tehtäviä. Sihteeri työskentelee tiiviisti yhdessä 
puheenjohtajan kanssa. Vaikka sihteeri yleensä kirjoittaa pöytäkirjan, lain mukaan puheenjohtaja vastaa 
siitä, ja sen vuoksi puheenjohtaja myös allekirjoittaa sen. Monet sihteerin tehtävistä ovat sellaisia, että ne 
voidaan nuorisovaltuustossa sopien jakaa myös muiden kuin sihteerin huolehdittaviksi. 

- Osallistuu kokousten valmisteluun: laatii mm. kokouskutsut yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä 
hoitaa kokousjärjestelyt  

- Huolehtii kokousten osanottajalistasta  
- Avustaa puheenjohtajaa kokouksessa: kirjaa puheenvuoropyynnöt, kirjaa tehdyt ehdotukset ja 

kannatukset ym.  
- Kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat 
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Päätösesitys: Nuorisovaltuustolle tulee valita sihteeri.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi sihteeriksi Vera Hirnin. 
 
 
Nuorisovaltuuston somevastaavan valinta 
§ 4 
 
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen 
 
 
Nuorisovaltuustolle valitaan vähintään yksi somevastaava, joka delegoi tehtäviä eteenpäin muille. 
Somevastaava huolehtii siitä, että suunnitelmista pidetään kiinni ja somekanavat pysyvät aktiivisina. 
Päivitysviikkoja voidaan jakaa jokaiselle halukkaalle somevastaavan toimesta. Vastuun jakaminen on 
tärkeää, jotta somesta ei synny liian suurta taakkaa yhdelle henkilölle. 
Somettajan tehtäviin kuuluu tehdä sisältöjä eri sosiaalisen median kanaviin. Somevastaava toimii 
roolimallina ja vertaisopettajana siinä, kuinka sosiaalista mediaa käytetään rakentavasti ja yhteisöllisesti. 
 
Päätösesitys: Nuorisovaltuustolle tulee valita somevastaava.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi somevastaavaksi Roosa Fabritiuksen. 
 
 
Forssalaisten nuorten yksinäisyys 
§ 5 

Valmistelija: rehtori Minna Lintonen 

Koronan myötä nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet huolestuttavissa määrin. 

Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä noin neljäsosa koki koronakeväänä 
2021 itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista joka kymmenes koki yksinäisyyttä 
säännöllisesti. 

Nuorten yksinäisyyden kokemuksiin tulisi kiinnittää huomiota kotona ja koulussa. Ehkäisemiseen ja 
vähentämiseen on keinoja, mutta korjaavien toimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että yksinäisyys ja sen 
vaikutukset tunnistetaan. 

Nuoren sisäinen kokemus yksinäisyydestä voi olla hyvinkin ahdistava ja tuskallinen. Nuori kaipaa ryhmää, 
jossa voisi jakaa kokemuksia, tuntea yhteenkuuluvuutta ja tehdä asioita yhdessä. Yksinäinen nuori 
ajattelee helposti, että hänessä on jotain vikaa, kun hänellä ei ole läheistä ystävää. Yksinäisyys nakertaa 
nuoren itseluottamusta. Tilannetta pahentaa luulo, että asiat ovat muilla paljon paremmin. Yksinäisyys on 
asia, jota monen ihmisen on vaikea tuoda esiin. Nuorille, jotka saattavat olla muutenkin arkoja omasta 
identiteetistään, sen puheeksi ottaminen voi olla vielä vaikeampaa. Olisi tärkeää, että arka aihe otettaisiin 
varoen esille. Joka tapauksessa asiasta pitäisi rohkaista nuoria puhumaan – mutta niin, että nuori ei 
vetäytyisi kuoreensa. Monet yksinäiset nuoret saattavat pärjätä hyvin koulussa tai opinnoissaan, mutta 
ovat kehittäneet itselleen suojakuoren yksinäisyyden vuoksi.  

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
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OECD:n tuoreen raportin mukaan koulujen rooli lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyssä ja 
vähentämisessä on keskeinen. 

Koulu tavoittaa lähes poikkeuksetta kaikki lapset ja nuoret. Lisäksi kouluissa työskentelevät aikuiset ovat 
pitkän koulutuksen saaneita ammattilaisia, ja tämä mahdollistaa lähtökohtaisesti tehokkaiden 
toimintamallien luomisen. 

Kouluilla ei kuitenkaan tällä hetkellä koeta olevan riittävästi resurssia tai osaamista yksinäisyyden 
vähentämiseen. Siksi koulujen henkilökuntaa tulisi lisäkouluttaa, jotta ennen kaikkea opettajat pystyvät 
paremmin tunnistamaan, ehkäisemään ja vähentämään yksinäisyyttä. 

Nuorten yksinäisyyden kokemuksiin tulisi kiinnittää huomiota kotona ja koulussa. Ehkäisemiseen ja 
vähentämiseen on keinoja, mutta korjaavien toimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että yksinäisyys ja sen 
vaikutukset tunnistetaan. Juuri nyt olisi todella tärkeää kohdistaa erityisiä resursseja kouluille 
yksinäisyyden vähentämiseen keskittyvään toimintaan. Näin vähennetään pandemian pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia lasten ja nuorten elämään. 

 
Päätösesitys: Forssan nuorisovaltuusto päättää Älä jätä minua yksin -toimenpiteistä kokouksessa tehtävän 
päätösesityksen mukaan.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja teki suunnitelmaa erilaisista toimenpiteistä 
ottaa nuoret huomioon mm. someseinä kaikille kouluille ja yhteinen nuorisovaltuustojen tapahtuma, jossa 
on erilaisia rasteja osallistujille. Suunnitelman tekemistä jatketaan yhdessä Forssan seutukunnan 
nuorisovaltuustojen kanssa.   
 
 
Koirapuiston kunnostaminen 
§ 6 
 
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen 
 
Viksbergissä Siurilankadun ja Kurkelankadun kulmassa on koirien ulkoiluttamiseen varattu 2000 m²:n 
hiekkapohjainen aidattu alue, jossa koiria voi ulkoiluttaa vapaana. 

Viksbergin koirapuisto on koiraharrastajien mielestä kuitenkin turhan pieni ja keskustassa asuvien mukaan 
myös turhan kaukana. Forssaan pitää rakentaa uusi koirapuisto ja jo vuonna 2018 asiasta on tehty aloite. 

Koiraystävällisen Forssan puolesta on myös avattu kansalaisadressi kesällä 2021. Vetoomuksessa 
halutaan luoda Forssasta koiraystävällisempi kaupunki, mikä toteutuisi muun muassa torin koirakieltokyltin 
poistamisella, koirapuiston rakentamisella ja jätöslaatikoiden lisäämisellä yleisille alueille. 

 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto esittää tekniselle toimelle, että Forssaan rakennetaan toinen koirapuisto. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen. 
 
 
 

https://www.oecd.org/education/all-the-lonely-people-23ac0e25-en.htm
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Nuorisovaltuuston kokoontuminen 
§ 7 
 
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen 
 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittää nuorisovaltuustolle seuraavat kokousajat:  
 
Päätösesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Päätös: Nuorisovaltuuston seuraavat kokoukset ovat 6.4.22 klo 18.00 ja 4.5.22 Forssan kaupungintalolla 
ryhmähuoneessa 3. 

 
 
Ilmoitusasiat 
§ 8 
 
Valmistelija: rehtori Minna Lintonen 
 

- Forssan kaupungin nuorisotoimen vastaava nuoriso-ohjaaja Jaana Riitamaa kertoi Nuoriso Leader -
hankkeesta viime kokouksessa. Hankkeesta saa lisäinformaatioita Teams-tapahtumassa 23.3.2022, 
Kotipaikkakuntasi kehittämisideoita Nuoriso Leader -hankkeeseen.  

- Nuorisovaltuuston ryhmäytymispäivä on 19.3.2022 Kuutamolla.  
 
 


