JOENSUUN KAUPUNKI
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja 8/2021

Paikka:

Carelicumin auditorio, Koskikatu 5

Aika:

Maanantai 18.11.2021 klo 16:30

Läsnä:
Akseli Ronkainen
Konsta Tyni
Eemeli Onatsu
Aaron Matray
Tuukka Hirvonen
Otso Välimäki
Teemu Kaukoranta
Karolina Rublyova
Eerika Kuronen
Taika Kokko
Jarkko Pulkkinen
Alisha Jaatinen
Roosa Miikkulainen
Martta Petrelius
Emma Albert
Lotta Sillanpää
Veera Piispanen
Justus Helander
Helmi Onatsu
Veikko Leppänen
Olga Malin
Heikki Törrönen
Iris Ots
Emmi Kinnunen
Oskari Kuivalainen
Maria Eskelinen
Vinski Santaniemi
Marjaana Pulkkinen
Maija Karttunen
Ida Bäckman

Muut:
Tiina Karttunen
Heini Lehikoinen

nuoriso-ohjaaja
hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö
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106 §

Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Taika Kokko avaa kokouksen.

Päätös:

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Taika Kokko avasi kokouksen ajassa 16:32

107 §

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:

Todettiin läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

108 §

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

Päätös:

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Roosa Miikkulainen ja Lotta Sillanpää, jotka
toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.

109 §

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

Päätös:

Hyväksyttiin työvaliokunnan päätösehdotuksen mukaisesti.

110 §

Evästykset osallisuusohjelman ja Maaseutuohjelman valmisteluun
Joensuussa tehdään ensimmäistä kertaa osallisuusohjelmaa. Edellinen maaseutuohjelma on
tehty vuosille 2017–2020. Osallisuus- ja vetovoimalautakunta vastaa ohjelmien valmistelun ja
täytäntöönpanon ohjauksesta ja seurannasta. Ohjelmien valmistelua koordinoi hyvinvointi- ja
osallisuuspäällikkö yhdessä osallisuus- ja vetovoimapalvelujen henkilöstön kanssa.
Toimielimiltä pyydetään evästyksiä ohjelmien valmisteluun marraskuun aikana. Hyvinvointi- ja
osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen esittelee kokouksessa ohjelmien luonnoksia.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi, ja tehdään tarvittavat tulevaisuutta koskevat päätökset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi:
Keskustelussa tuli esille mm. seuraavat asiat:
-

Lapsiystävällinen kunta palaveri joulukuussa
Viheralueiden nuorten vaikuttamismahdollisuudet
Miten kaupungin viestintää tulisi kehittää?
Osallistavan budjetoinnin Joensuun mallin kehittäminen alkaa

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen poistui pykälän käsittelyn jälkeen.
111§

Talousarviolausunto
Päätetään ja keskustellaan Joensuun nuorisovaltuuston lausunnosta kaupungin
talousarvioon. Lausunto lähetetään suoraan kaupungin viranhaltijoille.
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Työvaliokunta on valmistellut pohjan luonnokselle ja se on lähetetty sähköpostitse
nuorisovaltuutetuille.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Päätetään lähettää lausunto Joensuun talousarviosta.
Päätös:

Hyväksyttiin pohja lausunnolle. Työvaliokunta viimeistelee lausunnon saman illan aikana.
Lausunto on lähetetty sähköpostitse nuorisovaltuuston jäsenille.
Talousarviolausunnon pääpointit:
- Nuorisovaltuusto on huolissaan oman toimintansa rahoituksesta
- Harrastamiseen on panostettava
- Vapaa-ajanviettopaikat ja alueellinen tasa-arvo
- Sirkkalan liikuntahalli on merkittävä tekijä nuorten hyvinvoinnin edistämiselle
Veera Piispanen poistui pykälän käsittelyn aikana.

112§

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi:
Mielenterveystyöryhmä:
Ryhmäläiset käyvät kertomassa Karelia AMK sosionomiopiskelijoille nuorten kokemuksista ja
ajatuksista nuoren kohtaamiseen

Tapahtumatyöryhmä:
Rakkauspäivä oli menestys. Talvihärdelli tarkoitus järjestää tammi-helmikuussa: luistelua,
lumiveistoksia yms. Tapahtumasta keskusteltu myös kaupungin viestinnän kanssa.
Talvihärdelliin luodaan oma Whatsapp-ryhmä.

Asenne:
Projektin aikataulu on tekeillään.

Kulttuuri- ja liikuntatyöryhmä:
Ei esille tulevia asioita. Työlauantaissa keskusteltu siitä, miten työryhmä jatkaa toimintaansa.
Some:
My Day-vuorot menossa nuorisovaltuuston Instagramissa (@jnsnuva), suunnitteilla kirja- ja
eläinnurkkausta.
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Muut työryhmät
Kirjastoyö: Tapahtuma toteutuu ja suunnittelutyö on hyvällä mallilla. Yhteistyö kirjaston kanssa
ollut hyvää.

113§

Kesän alkajaiset
Nuorisovaltuusto järjestää 4.6. tapahtuman torilla juhlistamaan kesän alkua. Käydään
keskustelua työnjaoista ja tehtävistä. Työvaliokunta on valmistellut asiasta esityksen.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Avataan keskustelu nuorisovaltuuston tulevasta tapahtumasta ja merkitään esille tulevat asiat
tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin järjestää kesänalkajaistapahtuma Joensuun torilla 4.6.
Tapahtuman päävastuu on työvaliokunnalla, mutta operatiivista vastuuta siirretään
työryhmille, joista työvaliokunta päättää.

114§

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:

Merkittiin tiedoksi:
Kaupunkirakennelautakunta (Oskar Mannelin, Otso Välimäki)
Ei nuoria koskevia asioita.
Rakennus- ja ympäristölautakunta (Roosa Miikkulainen, Tuukka Hirvonen)
Käsitelty osavuosikatsausta, talousarvion katsastus, muutama rakennuksiin liittyvä asia ja
lupien myöntämistä.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta (Eemeli Onatsu, Martta Petrelius)
Kulttuuripalvelujen avustusohjeet, talousarvio, konservatorion tilavuokra, osavuosikatsaus,
tärkeimpänä käsiteltiin nuorisovaltuuston tekemä aloite frisbeegolfpaikkojen lisäämisestä
Joensuuhun.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta (Taika Kokko, Eemeli Onatsu)
Talousarvio, osavuosikatsaus, jaettiin Helvi Lehtosen stipendirahastosta stipendejä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (Alisha Jaatinen, Veera Piispanen)
Ikäihmisten palvelut, myönnettiin rahoitusta jotain varten, koulukiusaaminen otettava esille.
Seudullinen joukkoliikennejaosto (Otso Välimäki, Oskar Mannelin)
Koulutusta joukkoliikennejaoston asioista. Paikalla jaoston jäsenet, varajäsenet sekä
muutamia muita kuntien edustajia.
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta (Martta Petrelius, Otso Välimäki)
Osallisuus- ja maaseutuohjelman käsittely

Akseli Ronkainen poistui pykälän käsittelyn aikana.
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Menneet tapahtumat
Rakkauspäivä 6.11.
Sihteeristön tapaaminen kaupungin viestinnän kanssa
Tapaaminen kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa
Nuorisovaltuuston työlauantai
Työvaliokunnan tapaaminen kaupungin markkinointipuolen kanssa
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi:
Rakkauspäivä 6.11.
Rakkauspäivä oli menestys. Tapahtumaa voisi järjestää myös useammin.
Sihteeristön tapaaminen kaupungin viestinnän kanssa
Sihteeristö ja sometiimin edustaja kävivät tapaamassa kaupungin verkkotuottaja Hannele
Laineen kanssa. Aiheina mm. kaupungin verkkosivut ja tapahtumien markkinointi kaupungin
kanavissa.
Tapaaminen kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa
Työvaliokunta tapasi kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajia rennon kahvittelun
merkeissä. Aiheina nuorisovaltuuston tulevaisuus, kesätapahtuma ja myös kaupungin uusi
strategia
Nuorisovaltuuston työlauantai
Työlauantaissa käynnisteltiin/jatkettiin työryhmien toimintaa ja samalla myös ryhmäydyttiin.
Työvaliokunnan tapaaminen kaupungin markkinointipuolen kanssa
Keskustelua tulevasta kesätapahtumasta.

116 §

Tulevat toiminnot
Kirjastoyö 14.1.
Talvitapahtuma
Nuorisovaltuuston sekä oppilas- ja opiskelijakuntien kokous joulukuussa
Tapaaminen maakuntien nuorisovaltuustojen kanssa 22.11.
Sinkkolan joulu 27.11.
Kato mua -tapahtuma 20.11.
Kouluttamaan Karelia ammattikorkeakoululle 24.11.
Helsingin nuorisoneuvoston jouluvastaanotto 10.12.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi:
Kirjastoyö 14.1.
Talvitapahtuma
Nuorisovaltuuston sekä oppilas- ja opiskelijakuntien kokous joulukuussa
Tapaaminen maakuntien nuorisovaltuustojen kanssa 22.11.
Sinkkolan joulu 27.11.
Kato mua -tapahtuma 20.11.
Kouluttamaan Karelia ammattikorkeakoululle 24.11.
Helsingin nuorisoneuvoston jouluvastaanotto 10.12.

117 §

YEAH
Punaisen Ristin ”Yksinäisyys puheeksi”
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään kohdat tiedoksi

Päätös:

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat esille tulleet asiat:
- Lovi-sarjan maailman ensi-ilta 7.12.

119 §

Seuraava kokous
Päätetään seuraavan yleiskokouksen ajankohdasta

Päätös:

Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 13.12.2021 klo 16:30

120 §

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös:

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:47

Pöytäkirjan vakuudeksi,

______________________________

_______________________________

Taika Kokko, puheenjohtaja

Otso Välimäki, sihteeri

_________________________________
Roosa Miikkulainen, pöytäkirjantarkastaja

__________________________________
Lotta Sillanpää, pöytäkirjantarkastaja
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