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Juupajoen Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2018
Alustus
Juupajoen nuorisovaltuusto kasvoi kolmejäsenisestä kuusijäseniseksi vuonna 2018 (maksimi jäsenmäärä 7),
ja aloitti vuoden alusta ensimmäisen täyden toimintavuoden. NuVa kouluttautui kunnan päättäjien ja
nuorten kanssa keväällä ja sen tuloksena sai paitsi uusia innokkaita jäseniä, päätti myös päivittää
toimintasuunnitelman enemmän omia tarpeita vastaavaksi. Muutoksia oli mm. 1) 2 -vuotinen
toimintakausi, jolloin kulloisetkin jäsenet ehtivät oppia toimintaa ja toimimaan tehokkaasti ennen uuden
ryhmän valintaa 2) eri kiintiöjäsenten karsiminen ainoastaan 2 paikan varaamiseen peruskoulun
päättäneille 3) vaalikäytännöstä sopiminen 4) tehtävien ja toimenkuvien muutokset käytännön kannalta
järkevämmiksi.
Nuorisovaltuusto teki ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan paljon aloitteita, järjesti ja oli mukana
uusissa tapahtumissa sekä näkyi myös mediassa. NuVa sai myös mukavasti pyyntöjä lausuntoihin ja
edustustehtäviin sekä ideoi viranhaltijoiden pyynnöstä nuorisotoimintaa.
Kokoukset
-

Nuorisovaltuusto kokoontui vuonna 2018 8 kertaa, joka on toiminatasäännössä mainittu maksimi.
Toimintasäännössä mainitun minimin (6 kokousta) lisäksi ylimääräisiä kokouksia pidettiin 2:
Juupajoen kuntalaiskyselyn ja kuntastrategialuonnoksen kommentointia varten sekä uusien
jäsenten valinnan vuoksi.

Koulutukset ja seminaarit
-

Nuorisovaltuustolle, kunnan päättäjille ja viranhaltijoille sekä kaikille kunnan nuorille tilattiin
toukokuussa perustamiskoulutus, jossa oli sisältöä kolmessa eri pisteessä edellä mainituille
ryhmille. Koulutuksen antina nuorisovaltuustoon liittyi 3 uutta jäsentä ja kaikki jäsenet, ohjaaja
sekä kummivaltuutettu saivat uutta puhtia työhän sekä ideoita toimintasäännön parannukseen.

-

Pirkanmaan Nuorisofoorumiin Nokialle lokakuussa osallistui 1 jäsen ja nuorisovaltuuston ohjaaja.
Nuorisofoorumissa osallistuttiin erilaisiin vaikuttajan työtä tukeviin työpajoihin ja tavattiin muiden
Pirkanmaan kuntien nuorisovaltuutettuja ja ohjaajia vertaistuellisissa ja merkeissä.

-

NuVa:n ohjaaja osallistui maakunnallisen NuVa:n esittelyseminaariin, ja toi asiasta ajankohtaista
tietoa Juupajoen NuValle kokoukseen.

Lausunnot
-

Kuntalaiskyselyyn ja kuntastrategialuonnokseen kommentointi. Esitettiin näkyvämpää
kesätyökampanjointia ja duunitoria.
Kommentointi kuntarekryyn

Osallistumiset työryhmiin ja raateihin
-

”Olkkarin ohjausryhmään” (kirjaston uudistushanke) osallistuminen 1 jäsenellä
Vuoden hyvä teko –raatiin osallistuminen 1 jäsenellä
Valaistuskisan raatiin osallistuminen 1 jäsenellä
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Päätökset ja toimenpiteet
-

-

-

-

Listattiin kesätyömarkkinoinnin kanavia tietoisuuden lisäämiseksi
Päätettiin elokuvalisenssin ja kotiteatterikaluston (videotykki, valkokangas, 5.1. kaiuttimet, crome
cast) hankkimisesta Nuokkarille koulukeskuksella suoritetun gallupin jälkeen.
Uusien jäsenten valinta
Uuden toimintasäännön valmistelu ja hyväksyttäminen
Olkkarin ohjausryhmään (kirjaston uudistushanke) osallistuminen ja nuorten toiveiden esittäminen
uudistuksiin
Osallistuttiin nuorten KultTour –viikkojen sisällön ideointiin ja markkinointiin some-kanavilla
Tehtiin vetoomus ELY-keskukselle Koskitien kunnostamiseksi. Saatiin vastaus jossa perusteltiin,
miksei tänä vuonna voida päällystää uudelleen, mutta asia otettiin huomioon, ja pahimpia
ongelmakohtia luvattiin tulla katsomaan. Tien paikkaus tapahtui mielestämme hyvin nopeasti ja
mahdollisimman laajasti. Lisäksi olemme kantaneet osamme siinä, että tien kunnostuksesta on
usealta taholta esitetty toive, ja toimme esiin mm. ongelmat lasten ja nuorten turvallisuuden
kannalta.
Suunniteltiin Nuokkarin uudistusta KultTour –pajojen yhteydessä
Käsiteltiin usealla eri taholla ideana kehkeytynyttä ”Lataamo” –katosta torille. Annettiin NuVan
puoltava lausunto tälle ja toive sähköpistokkeista ja istumapaikoista katokseen. Selvitettiin eri
rahoitusmahdollisuuksia, mutta sellaista ei löytynyt tähän tarpeeseen. Saatiin kunnan tekniseltä
johtajalta puoltava mielipide sisällyttää torikatos kunnan investointeihin 2019, ja toimeksianto
suunnitella katos monenlaisia kuntalaisten toiveita tyydyttäväksi.
Keskustelimme Nuokkarin lisätilan tarpeesta ja päätimme, että Toimintavintin tilojen tuunaamista
ja käyttämistä Nuokkari-iltojen yhteydessä aletaan suunnitella (toimeksianto vapaa-aikatoimen
työntekijöille)
NuVa –logo viimeisteltiin ja teetettiin paidat, joilla voidaan näkyä omana ryhmänä
edustustehtävissä ja eri tilaisuuksissa.

Tapahtumat
-

Osallistuimme syyskuussa Kodin ja Koulun päivään infopisteellä
Järjestimme lokakuussa valtakunnalliselle vanhusten viikolle Nuorten ja ikäihmisten Diginuokkarin.
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