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Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

90 §

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:

91 §

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

Päätös:

92 §

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

Päätös:
93 §

Henkilövalinnat työvaliokuntaan
Valitaan työvaliokuntaan kaksi (2) uutta jäsentä.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Valitaan työvaliokuntaan kaksi (2) uutta jäsentä. Oppilas- ja opiskelijakuntien sekä
nuorisovaltuuston välisten kokousten puheenjohtajan roolissa jatkaa puheenjohtajisto
yhdessä.

94 §

Nuorisovaltuuston varaedustaja rakennus- ja ympäristölautakuntaan
Valitaan nuorisovaltuuston varaedustaja Joensuun rakennus- ja ympäristölautakuntaan.
Edustajan tulee olla 15-vuotias.
Päätösehdotus:

95 §

Nuorisovaltuuston kanta päätökseen KH 15.08.2022 § 278
Valtuutettu Ella Partasen ym. valtuustoaloite ”nuorisovaltuuston läsnäolo- ja puheoikeudesta
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksiin sekä aloitteenteko-oikeus” on
lähetetty nuorisovaltuutetuille liitteenä esityslistan mukana.

Kaupunginhallituksen päätös:
”Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi saatteella,
että selvitetään millaisia käytäntöjä muissa kunnissa nuorten osallistamiseen on otettu
käyttöön sekä kirjataan vastaukseen tarkemmin meillä jo suunnitellut toimet. Asian
yhteydessä kuullaan myös nuorisovaltuustoa siitä, millaisia vaikuttamistapoja he kaipaavat.”
Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta.
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Päätös:

96 §

Nuorisovaltuustovaalit
Keskustellaan vaalityöskentelyn edistymisestä.
Päätös:

97 §

Päättäjätapaaminen
Keskustellaan päättäjätapaamisesta

98 §

Tulevat tapahtumat
Kaupunginvaltuuston iltakoulu
PikkuPIIP
Päättäjätapaaminen
Nuorisovaltuustovaalit
Vesopäivät
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös:
99 §

Menneet tapahtumat
- Joen Yö

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.
Päätös:
100 §

YEAH
- PikkuPIIP
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään kohdat tiedoksi

Päätös:
101 §

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 Malin, 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:
102 §

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

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

Päätös:

104 §
Päätös:

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen
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