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Juupajoen Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Kokoukset
-

Kokoukset pidetään toimintasuunnitelman mukaan tammikuussa, maaliskuussa,
toukokuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään max. 2
tarpeen vaatiessa.

Koulutukset ja seminaarit
-

Osallistumme tarpeellisiksi katsomiimme NuVa ry:n tai alueellisen yhteistyön
seminaareihin/leireihin vapaaehtoisilla osallistujamäärillä.

Lausunnot
-

Annamme lausuntoja kokouksissa tai tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessa
viranhaltijoiden pyynnöstä.

Osallistumiset työryhmiin ja raateihin
-

MaNu:ssa (Maakunnallinen nuorisovaltuusto) mukana edelleen yhdellä jäsenellä
(+varajäsenellä). Nimetään uusi edustaja/edustajat tammikuun kokouksessa.
Viranhaltijoiden ja yhteistyötahojen pyynnöstä nimeämme työryhmiin ja raateihin
edustajia.

2020 vireille laitetut aloitteet/projektit
-

Vaikuta! -päivän koonnin sekä tulevien toimenpiteiden esittely koulukeskuksella
Vaikuta! -päivästä koottujen aloitteiden eteenpäin vieminen (liite1)
Osallistuminen uuden vapaa-aikatalon ja sen toiminnan suunnitteluun
Liikuntapaikkojen kehittämishankkeen (2022) suunnitteluun osallistuminen
Koulunuorisotyön sisällön suunnitteluun ja teemapäiviin osallistuminen tarpeen mukaan
(yhteistyö oppilaskunnan kanssa)
Vapautuneen nuorisovaltuustopaikan täyttäminen
Nuorisovaltuuston näkyvyyden parantaminen
Kuntavaaliehdokkaiden 2021 paneelikeskustelu
Kunnan kesätöiden tiedotuksen/koonnin kehittäminen

Uudet aloitteet
-

Nuorisovaltuuston jäsenet voivat itse tehdä aloitteita toimintaan
Otamme vastaan ideoita muilta kuntalaisilta ja viranhaltijoilta

Tapahtumat
-

Keväällä/syksyllä NuVa:n järjestämä nuorten retki
Eri teemaviikoille tai kunnan eri sektoreiden järjestämiin tapahtumiin osallistuminen
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Lisäksi:
Henna Ruostila, nuorisovaltuuston ohjaaja
Iiri Välttilä, kummivaltuutettu
¨
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Liite 1
Vaikuta! -päivässä 7.10.2020 kerätyistä nuorten aloitteista ja mielipiteistä Juupajoen
nuorisovaltuusto keräsi käsiteltäviksi sellaiset, joihin on mahdollista vaikuttaa Nuorisovaltuuston
kautta.
Vuoden 2021 aikana otetaan käsittelyyn ja viedään eteenpäin seuraavat toimenpiteet:
Vapaa-aika
1) Juupajoen lapsilta ja nuorilta kysytään eri tavoin toiveita kerhoista ja harrastuksista
2) Mopomiitin järjestäminen pohdintaan
3) Nuorten retken järjestäminen keväällä ja/tai syksyllä johonkin toivekohteeseen *
4) Vanhempien vapaaehtoistoiminnan tms. aktivoiminen Nuokkarin viikonloppuaukiolojen
lisäämiseksi
5) Viedään eteenpäin kysymys katuvalojen toimimattomuudesta paikka paikoin.
6) Viedään eteenpäin toive lisäroskiksien saamisesta kunnan eri ympäristöihin (rotko, tori
jne.)
7) Otetaan huomioon suunniteltaessa liikuntapaikkojen kehittämishanketta seuraavat
toiveet:
• Aktiviteettipaikka tai kiipeilytelineet (vaijerijuttu)
• Parempi skeittirata, viihtyisämpi paikka
• Pidempi friba-rata
➔ Kysely koululaisille ja muille nuorille, millainen vaihtoehto skeittirampin tilalle,
pumptrack vai skeittielementit tai sekä että -ratkaisu?
➔ Paikkana koulun alue vai junaseisakkeen lähellä oleva vanha leikkipuisto?
➔ Selvitetään, mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä Lylyn kyläyhdistykseltä yli jääneillä
koreilla, jos kunta ne saa → Nuva puoltaa ehdottomasti koulun radan laajentamista
Yleinen ilmapiiri ja käyttäytyminen
8) Muotoillaan yhdessä NuVa:n kannanotto nuoriin kohdistuvaan epäkunnioittavaan
puheeseen somessa.
Kouluun liittyvää
9) Kiusaamisen vastaista kampanjaa ja selkeitä, yhdenmukaisia rangaistuksia toivotaan
kiusaamiseen.
➔ Nuvalaiset voisivat käydä koululla puhumassa kiusaamisesta ja ideoida
välkkäpoliisitoimintaa
10) Oppilaskunnan kanssa yhdessä pohditaan, kuinka saataisiin vaikutettua yhden pitkän
välkän saamiseksi koululle (yhteyshenkilönä oppilaskuntaan Mico)
11) Liikuntatoimen ja koulukeskuksen kanssa yhteistyössä pohditaan, saisiko (ja millaisen)
uuden karusellin/kiipeilytelineen koulun pihaan
➔ Olisiko erillinen hankinta vai liittyisikö liikuntapaikkahankkeeseen?
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*Retki-ideoita
Eden tms. kylpylä x2
Särkänniemi x2
Powerpark
Ähtäri
Lintsi
Zones

Megazone
Huvipuistoretkiä
Ideapark
Super Park
Uimahalli
Fazerin tehdas

