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Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Taika Kokko avaa kokouksen.

Päätös:

122 §

Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
”Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta erikseen
kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsu
lähetetään sähköpostilla ja WhatsApp-viestillä. Kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään
kymmenen (10) varsinaista tai varavaltuutettua, puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.”

Päätös:

123 §

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

Päätös:

124 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
125 §

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto
125.1§ Puheenjohtajan eropyyntö
Nuorisovaltuuston nykyinen puheenjohtaja Taika Kokko on pyytänyt eroa puheenjohtajan
tehtävistään opiskelukiireiden vuoksi.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Myönnetään nuorisovaltuuston nykyisen puheenjohtajan ero

Päätös:
125.2 Puheenjohtajan valinta
Valitaan nuorisovaltuustolle uusi puheenjohtaja.
Joensuun nuorisovaltuuston johtosääntö määrää puheenjohtajasta seuraavaa:
” - Toimii nuorisovaltuuston ja sen työvaliokunnan puheenjohtajana
- Valvoo nuorisovaltuuston toiminnan tasapuolisuutta
- Vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi valtuuston toimintaa
- Jakaa tehtävät, ellei nuorisovaltuusto toisin päätä, ja valvoo niiden toimeenpanoa
- Edustaa nuorisovaltuustoa eri tilaisuuksissa, valtuuston valitsemien henkilöiden kanssa
- On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle
- Pitää yhteyksiä muihin nuorisovaltuustoihin”
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Valitaan nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eemeli
Onatsu ja näin ollen nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja Roosa Miikkulainen siirtyy
hoitamaan 1. varapuheenjohtajan tehtäviä. Nuorisovaltuustolle valitaan uusi 2.
varapuheenjohtaja kokouksessa 1/2022.
Päätös:
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Harrastamisen Suomen malli
Nuorisotyön koordinaattori Annu Jantunen tulee kertomaan harrastamisen Suomen mallista.
”Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka
päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.” –
hankkeen verkkosivut harrastamisensuomenmalli.fi
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset

Päätös:
127§

Nuorisovaltuuston kesätapahtuma
Joensuun nuorisovaltuusto on päättänyt järjestää nuorille suunnatun musiikki- ja
viihdetapahtuman todistustenjaon jälkeen, 4.6.2022.
Työvaliokunta on valmistellut tapahtumalle budjetin, joka esitellään kokouksessa.
Keskustellaan nuorisovaltuuston kesätapahtuman työryhmistä, budjetista ja muista oleellisista
asioista.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös:
128§

Yksinäisyys puheeksi -hanke
Käydään keskustelua Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin Yksinäisyys puheeksi hankkeesta
”Hankkeen tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja.
Punainen Risti teetti keväällä 2020 nuorille kyselyn yksinäisyydestä sekä sosiaalisten
tilanteiden aiheuttamista haasteista. Suuri osa vastaajista koki, että yksinäisyys johtuu
vaikeudesta tutustua uusiin ihmisiin. Ujous sekä sosiaalisten tilanteiden jännittäminen liittyy
vahvasti uusiin ihmisiin tutustumisessa. Moni vastaajista koki, etteivät he kuulu mihinkään
ryhmään. Vastauksista kävi ilmi, että nuoret tarvitsevat vahvistusta vuorovaikutustilanteisiin.
Vastausten perusteella rakennettiin Kaveritaitoja -ohjelma moniammatillisessa yhteistyössä
Mieli ry:n kanssa.
Ohjelma julkaistiin helmikuussa 2021 ja se sisältää kuusi eri teemaa, joita ovat; uuteen
ihmiseen tutustuminen, itsetuntemus, itsemyötätunto, kaveritaidot, yksinäisyys ja
vastoinkäymisten kohtaaminen. Jokainen teema sisältää kattavaa tietoa aiheesta.
Materiaaleja voi hyödyntää joko yksin tai kaverin kanssa tai isommassa ryhmässä. Ohjelma
on nähtävissä täältä: Kaveritaitoja–ohjelma (sproppimateriaalit.fi)”
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset

Päätös:
129§

Työryhmien kuulumiset
Käydään läpi nuorisovaltuuston työryhmien kuulumiset
Työryhmät:
Mielenterveystyöryhmä
Tapahtumatyöryhmä
Asenne
Kulttuuri- ja liikuntatyöryhmä
Some
Muut työryhmät
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Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi ja otetaan pykälässä mahdollisesti esille tulevat ajankohtaiset asiat
käsittelyyn.
Päätös:
130§

Lautakunta- ja jaostoedustajien kuulumiset
Kaupunkirakennelautakunta (Oskar Mannelin, Otso Välimäki)
Rakennus- ja ympäristölautakunta (Roosa Miikkulainen, Tuukka Hirvonen)
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta (Eemeli Onatsu, Martta Petrelius)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta (Taika Kokko, Eemeli Onatsu)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (Alisha Jaatinen, Veera Piispanen)
Seudullinen joukkoliikennejaosto (Otso Välimäki, Oskar Mannelin)
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta (Martta Petrelius, Otso Välimäki)
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi ja otetaan mahdolliset ajankohtaiset nuoria koskevat asiat
käsittelyyn.

Päätös:

131 §

Menneet tapahtumat
- Kokous Kontiolahden nuorisovaltuuston, Siun Soten ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
kanssa
- Lautakuntaihmisten tapaaminen liittyen alkuvuodesta järjestettävään lastenparlamenttiin
- Lovi-sarjan ensi-ilta ja nuorisovaltuuston pikkujoulut
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.

Päätös:
132 §

Tulevat toiminnot
- Kokous kaupunkikeskustayhdistys Virran kanssa 14.12.
- Kirjastoyö 14.1.
- Talvitapahtuma
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi

Päätös:

133 §

YEAH

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään kohdat tiedoksi
Päätös:
134 §

MMETA
Käydään läpi muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.

Päätös:
135 §

Päätös:

Seuraava kokous
Päätetään seuraavan yleiskokouksen ajankohdasta
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Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen
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