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Juupajoen Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2019

Alustus
Juupajoen nuorisovaltuuston vuosi 2019 oli tämän hetkisen nuorisovaltuuston toinen ja viimeinen
toimintavuosi. Vuosi toi mukanaan toteutuneita hankkeita, paljon uusia ideoita, hieman verkostoitumista
sekä lopulta uuden nuorisovaltuuston valitsemisen kaudelle 2020-2021.
Kokoukset
-

Nuorisovaltuusto kokoontui vuonna 2019 7 kertaa. Toimintasäännössä mainitun minimin (6
kokousta) lisäksi pidettiin 1 ylimääräinen kokous vaalijärjestelyjen vuoksi.

Koulutukset ja seminaarit
-

Nuorisovaltuuston ohjaaja osallistui Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n järjestämään Nuvaohjaajien koulutukseen Helsingissä 9.9.
1 jäsen osallistui Pirkanmaan nuorisofoorumiin 16.11.2019 Ylöjärvellä

Lausunnot
-

Annettiin pyynnöstä lausunto peruskoulun herkkulinjauksen uudistamisesta, terveiset vietiin
koulukeskuksen oppilaskunnan hallitukselle.

Osallistumiset työryhmiin ja raateihin
-

Osallistuttiin Nuorten ääni Pirkanmaalla -hankkeen ”Pirkanmaa 2021 -nuorisotyöryhmään” (joka
myöhemmin alkoi toimia nimellä MaNu – maakunnallinen nuorisovaltuusto) yhdellä jäsenellä
Nimettiin 1 jäsen Mäntänvuoren Terveyden asiakasraatiin
Vuoden hyvä teko –raatiin osallistuminen 1 jäsenellä

Päätökset ja toimenpiteet
-

-

Lataamo- katoshanke toteutettiin yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden ja teknisen toimen kanssa.
Torille saatiin nuorisovaltuuston aloitteesta sähköpistokkein varustettu katos loppukesällä.
Toimintavintin (Nuokkarin yläkerta) kehittämistä ideoitiin ja toteutettiin: Yläkerrasta haluttiin ottaa
käyttöön lähes käyttämättömänä ollut kerhotila, josta toivottiin ns. hiljaisuushuonetta, eli
rauhallista tilaa oleskeluun, kun alakerrassa meteli on välillä kova. Toteutusta varten aloitettiin
”Taidenuokkari” -kerhon toiminta; kahden nuorisovaltuustolaisen ohjaamassa kerhossa on
maalattu syksyn aikana seinille taidetta. Tila viimeistellään uudella sisustuksella vuoden vaihteessa
Kommentoitiin ja selvitettiin Juupajoen jätteidenkeräyksen tilannetta; muovinkeräysastian
saapumiseen varauduttiin reagoimaan mainoskampanjoinnilla.
Tehtiin kuntalaisille tägi #JuupaTalk Twitteriin kunnan asioista keskusteluun. Tägin yleistymisen
eteen on vielä tehtävä töitä.
Haettiin mukaan Yle:n Vaalisohva -ohjelmaan, mutta valitettavasti ei tultu valituiksi

2.12.2019
-

Toimittiin uudistetun kirjaston asiakasmäärien (erit. nuorten) lisäämiseksi, ja pidettiin kirjastolla
Live-stream -ilta 15.5.
Ekologisten kokousohjeiden malliin tutustuminen ja paperittomien kokousten käyttöönotto.
Sovittiin, että ohjeet vielä hiotaan kirjallisiksi ja levitetään haastetta muillekin tahoille.
Tehtiin aloite Pirttikankaan hyppylautan rakentamiseksi kesäksi 2020. Suunnittelut ovat käynnissä.
Tehtiin esitys pururadan purun lisäämisestä ja radanvarren kuntoilutelineen putsaamisesta sekä
alustan raivaamisesta. Kunnostus on teknisestä toimesta luvattu keväälle 2020.

Tapahtumat
-

Torikatoksen avajaiset ja paneelikeskustelu: Osallistuttiin paneelikeskusteluun torielämästä ja
julkisilla paikoilla käyttäytymisestä kahden keskustelijan voimin sekä keskustelun puheenjohtajana
toimi nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Nuorisovaltuuston 2020-2021 valinta
-

Juupajoen Nuorisovaltuustovaaleihin sai asettua ehdolle 8.11. saakka. Määräpäivään mennessä
ehdolle asettui 6 henkilöä. Koska Juupajoen nuorisovaltuustossa on 7 paikkaa, kaikki ehdokkaat
hyväksyttiin suoravalinnalla ilman vaaleja. Uuden nuorisovaltuuston valinnan jälkeen
nuorisovaltuuston ohjaajalle ilmoittautui vielä yksi hakija, joka voidaan hyväksyä viimeiselle
vapaalle paikalle. Näin ollen uusi nuorisovaltuusto voi aloittaa täysilukuisena tammikussa 2020.
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