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Juupajoen Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2020

Alustus
Juupajoen nuorisovaltuuston vuosi 2020 oli ensimmäinen toimintavuosi vuonna 2019 valitulle
nuorisovaltuustolle. Haasteita toimintaan toi koronarajoitukset, mutta kokoukset saatiin kuitenkin pidettyä
(osa etänä) ja suunnitelmiakin toteutettua.
Puheenjohtaja Sara Nurminen erosi nuorisovaltuustosta 26.8.2020. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisellä äänestyksellä Roosa Loponen. Nuorisovaltuustoon jäi vapaaksi 1 paikka, jota ei ole vielä
täytetty. Paikkaa voi hakea avoimella hakemuksella.
Osa suunnitellusta toiminnasta (mm. retki ja seminaarit) piti perua kokoontumis- ja tapahtumarajoitusten
vuoksi, mutta paljon saatiin silti toteutettua. Suurimpia onnistumisia olivat PoKo ry:n avustuksella ja
talkoilla toteutettu Pirttijärven hyppylautta -hanke ja Vaikuta! -päivä koulukeskuksella yhteistyössä Nuorten
Ääni Pirkanmaalla -hankkeen kanssa.
Kokoukset
-

Nuorisovaltuusto kokoontui vuonna 2020 7 kertaa. Toimintasäännössä mainitun minimin (6
kokousta) lisäksi pidettiin 1 ylimääräinen kokous Vaikuta! -päivän suunnittelun vuoksi. Yleiskokous
muutettiin koronarajoitusten vuoksi suljetuksi, etänä pidettäväksi kokoukseksi.

Koulutukset ja seminaarit
-

Koulutuksiin tai seminaareihin ei osallistuttu vuonna 2020

Lausunnot
-

Lausuntoja ei pyydetty nuorisovaltuustolta vuonna 2020
Uuden vapaa-aikatalon suunnitelmia esiteltiin alustavasti. Tähän pyydetään vuonna 2021 lisää
mielipiteitä suunnitelmien edetessä.

Osallistumiset työryhmiin ja raateihin
-

Osallistuttiin Nuorten ääni Pirkanmaalla -hankkeen MaNu:un (maakunnallinen nuorisovaltuusto)
yhdellä jäsenellä
Vuoden hyvä teko –raatiin osallistuminen 1 jäsenellä

Päätökset ja toimenpiteet
-

Toteutettiin nuorisovaltuuston jäsenen aloitteesta Pirttijärven hyppylautan rakentaminen talkoilla.
Hankkeeseen saatiin avustusta PoKo ry:ltä.
Kevään koronarajoitusten aikaan avattiin NuValle oma keskustelukanava Juupajoen
Nettinuokkarille Discordiin
Aktivoitiin NuVa:n Instagram -tiliä; pyrittiin lisäämään yhteisöllisyyttä ja antamaan vertaistukea
kaikille seuraajille lähettämällä terveisiä nuorten korona -arjesta.
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Tapahtumat
-

Suunniteltu kunnan nuorten retki Megazoneen jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan
keväällä ja syksyllä.
Pirttijärven hyppylautan vesillelasku (avajaiset) toteutui 18.5. lehdistön ja muutamien lähiseudun
asukkaiden läsnä ollessa.
Vaikuta! -päivä järjestettiin Juupajoen koulukeskuksella 7.10.2020:
• Vaikuta! -päivässä koulukeskuksen oppilaat saivat Seppo.io -pelialustan kautta kiertää
koulukeskuksella eri pisteissä, joissa sai vaikuttaa suoraan mm. koulukeskuksen arkeen,
harrastustoimintaan ja omaan hyvinvointiin, ideoida Juupajoen kehittämistarpeita ja oppia
ylipäänsä erilaisista vaikuttamistavoista.
• NuVa:lle tulleet kehityskelpoiset ideat viedään suoraan ensi vuoden
toimintasuunnitelmaan. Myös opettajilta ja pelialustalta yhteen kootut, esille nousseet
mielipiteet kootaan yhteen, ja vuoden 2021 alussa esitellään koululaisille, kuinka
mielipiteet viedään käytäntöön.
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