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Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

15 §

Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen

Päätös:

16§

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

17 §

Kuhasalon virkistysalueen parantamissuunnitelma
Kuhasalon kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Alueen saavutettavuus on parantunut
muun muassa Penttilän puoleisen rannan pyöräteiden ja Kuhasalontien parantamisen jälkeen.
Kävijämääriin ovat vaikuttaneet myös Penttilän asukasmäärän lisääntyminen vanhan sahaalueen rakentumisen myötä ja viime vuonna koronakriisin takia lisääntynyt ulkoilu ja
lähivirkistysalueiden käyttö. Alueen luonto, polut ja esimerkiksi epävirallisten tulipaikkojen
ympäristöt ovat alkaneet kulua lisääntyneen käytön seurauksena. Maaston kuluminen, juurien
ja kivien esiin tuleminen on myös hankaloittanut alueella liikkumista.
Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluissa on tehty suunnitelmaluonnos Kuhasalon
virkistysalueen parantamisesta. Suunnitelma perustuu osin alueelle yleiskaavan mukaisesti
tehtyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelmalle on haettu maisematyölupaa, johon
liittyen suunnitelma on nähtävillä 20.1.-5.2.2021
Kuhasalon virkistysalueen parantamissuunnitelmaan sisältyy muun muassa lähtöpaikalla
pysäköintialueen laajentaminen, jäteastioiden uusiminen ja käymälöiden rakentaminen.
Reitistön osalta parantamistoimet ovat alueen opastaulujen uusimista ja päivittämistä, osan
polkuverkoston polkujen vahvistamista kulutusta kestävämmäksi ja esteettömien tulipaikkojen
ja kulkuväylien rakentaminen suosituimmille reittien osuuksille.
Nuorisovaltuusto päättää ottaako asian kommentoitavaksi.

Päätös:

18 §

Johtosääntö 2021-2022
Johtosääntö on asiakirja, joka määrittelee kaiken toiminnan nuorisovaltuustossa. Siinä
määritellään mm. kokouskäytännöt, kokouspalkkiot, työvaliokunnan koko ja tehtävät,
työvaliokunnan jäsenten tehtävät, säännöt lautakunta- ja jaostoedustajille ja jäsenen
eroaminen.
Esitys johtosäännöksi 2021-2022 on lähetetty nuorisovaltuutetuille sähköpostitse.

Päätös:
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Edustajien valinta Suomen Nuorisovaltuustojen liittoon
”Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998
perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten
vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää
nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.”
Työvaliokunta esittää Joensuun nuorisovaltuuston edustajiksi puheenjohtaja Taika Kokkoa ja
1. varapuheenjohtajaa Eemeli Onatsua

Päätös:

20 §

Lautakunta- ja jaostoedustajien valinta
Edustajan tulee olla ensisijaisesti 15 vuotta täyttänyt varsinainen jäsen. Mikäli varsinaisista
jäsenistä ei löydy ikärajaa täyttävää ehdokasta, voidaan edustajaksi valita myös varaedustaja
Täytettävät lautakuntapaikat:
Rakennus- ja ympäristölautakunta, varapaikka
Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvottelukunta, varapaikka

Päätös:

21 §

Työlauantain tulokset
Lauantaina 30.1. järjestettiin työlauantai, johon osallistuttiin kahdessa ryhmässä.

Päätös:

22§

Työryhmät
Päätetään nuorisovaltuuston työryhmistä ja niiden kokoonpanoista. Ryhmät ovat kuitenkin
avoimia ja niiden toimintaan voi osallistua kaikki jäsenet.
Työryhmät:
Tapahtumat
Tasa-arvo ja mielenterveys
Asenne-projekti
Liikuntapaikat ja harrastukset

Päätös:

23 §

Tulevat toiminnat
Palaveri kaupungin tietohallintopäällikön kanssa
Palaveri kaupungin hyvinvointikoordinaattorin kanssa koskien mielenterveyspalveluita
Ohjaamoviikko

Päätös:

24 §

Menneet tapahtumat
JTF-työpaja

Päätös:
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YEAH
Nuorisovaltuutettujen sähköpostit

Päätös:

26 §

MMETA
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Päätös:

27§

Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta

Päätös:
28 §

Kokouksen päättäminen
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös:
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