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Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

48 §

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:

49 §

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

Päätös:

50 §

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

Päätös:
51 §

MehtimäkiLIVE
Työryhmät esittelevät suunnitelmat ja budjetit

Nuorisovaltuutetut jaettiin työviikonlopussa Kuopiossa seuraaviin työryhmiin
- Tapahtuma-aluetyöryhmä
- Markkinointityöryhmä
- Infra- ja logistiikkatyöryhmä
He, jotka eivät olleet työviikonlopussa, ilmoittautuvat jo olemassa oleviin ryhmiin.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Keskustellaan keskustelua esityksistä. Päätetään mitä hankintoja toteutetaan, ja mihin
hankitaan vielä ulkopuolista rahoitusta. Päätetään seuraavasta yhteisestä suunnittelupäivästä
Päätös:

52 §

Toimintapuiston lausunto
Joensuun kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo esitteli suunnitelmaa tulevasta
toimintapuistosta 13.4. nuorisovaltuustolle.
Joensuun keskustaan on pidemmän ajan toivottu niin asukkaiden kuin vierailijoiden toimesta
laajempaa toiminnallista puistoaluetta; perhe- tai toimintapuistoa. Kaupunki aloitti puiston
suunnittelutyön alkuvuodesta 2021 järjestämällä kaupunkilaisille avoimen kyselyn millaisia
toimintoja puistossa voisi olla.
Kyselyn tulosten perusteella Joensuun kaupunki perusti työryhmän ja valitsi konsultin
suunnittelemaan puistoa ja sen konseptia. Puiston sijaintipaikaksi valikoitui jo nykyisen
ympärivuotisen käytön, sijainnin ja laajuuden perusteella koivuniemenpuisto jokirannan ja
kirkon läheisyydessä.
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Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa asiasta, sekä esitelty asiaan liittyvä suunnitelma.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Työvaliokunta esittelee pohjan lausunnolle kokouksessa. Hyväksytään työvaliokunnan pohja
nuorisovaltuuston lausunnoksi.
Päätös:

53 §

Nuorisovaltuuston vaalit
Nuorisoasimies Jutta Kukkonen esittelee vaalien edistymistä. Valitaan vaalityöryhmä
toteuttamaan vaalien visuaalista ilmettä, markkinointia ja toteutusta.

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Valitaan vaalityöryhmä.
Päätös:
54 §

Tulevat tapahtumat
-

Lastenparlamentti 27.4.
Kesäpiknik & MehtimäkiLIVEn purku

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös:

55 §

Menneet tapahtumat
▪
▪
▪

Työ- ja rentoutumisviikonloppu Kuopiossa
Puistosuunnittelija esitteli toimintapuistosuunnitelmaa nuorisovaltuustolle
Oppilas- ja opiskelijakuntien tapaaminen

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.
Päätös:
56 §

YEAH
- Työlauantait
- Lapsiystävällinen kunta
- Verokortit ja kokouspalkkiot
- Koulutus syksyllä
- Liikennejärjestelmäsuunnitelma
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään kohdat tiedoksi

Päätös:
57 §

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 (Olga Malinen, Eemeli Onatsu)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (Alisha Jaatinen, Veera Piispanen)
Seudullinen joukkoliikennejaosto (Otso Välimäki, Oskar Mannelin)

JOENSUUN KAUPUNKI
Nuorisovaltuusto

Esityslista 4/2022

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta (Martta Petrelius, Otso Välimäki)
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi ja otetaan mahdolliset ajankohtaiset nuoria koskevat asiat
käsittelyyn.
Päätös:
58 §

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

Päätös:
59 §

Seuraava kokous
Päätetään seuraavan yleiskokouksen ajankohdasta
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Sovitaan seuraavan yleiskokouksen ajankohta kokouksessa.

Päätös:

60 §
Päätös:

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen
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