JOENSUUN KAUPUNKI
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja 3/2022

Paikka:

Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, Louhela sali

Aika:

Maanantai 04.04.2022 klo 16:30

Läsnä:
Eetu Sallinen
Eemeli Onatsu
Viivi Mäkelä
Tuukka Hirvonen
Otso Välimäki
Teemu Kaukoranta
Moona Piispanen
Jarkko Pulkkinen
Alisha Jaatinen
Roosa Miikkulainen
Martta Petrelius
Lotta Sillanpää
Veera Piispanen
Justus Helander
Helmi Onatsu
Veikko Leppänen
Olga Malin
Oona Suihko
Vinski Santaniemi
Marjaana Pulkkinen
Maija Karttunen
Ida Bäckman

puheenjohtaja

sihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut:
Jouni Erola
Jutta Kukkonen
Petri Happonen

nuorisojohtaja
nuorisoasiamies
erityisnuorisotyön koordinaattori
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32 §

Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eemeli Onatsu avasi kokouksen ajassa 16:39.

33 §

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 kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen läsnäolijat.

34 §

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

Päätös:

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Martta Petrelius ja Lotta Sillanpää, jotka toimivat
tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.

35 §

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

Päätös:

Hyväksyttiin työvaliokunnan päätösehdotuksen mukaisesti.

36 §

Toimintapuisto
Joensuun puistosuunnittelija Paula Lamminsalo esittelee suunnitelmaa tulevasta
toimintapuistosta.
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.
Koska puiston konseptia ja yleissuunnitelmaa ei ole vielä julkistettu, ei myöskään aineistoja
ole saatavilla etukäteen. Niihin voi kuitenkin tutustua kokouksessa.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Keskustellaan aiheesta, ja muodostetaan nuorisovaltuuston mielipide asiaan.

Päätös:

Esittelijän ollessa estynyt, ja aineiston puuttuessa, ei puiston suunnitelmaan pystytty
muodostamaan kantaa. Kanta muodostetaan myöhemmin tarpeellisen aineiston ollessa
valmiina, sekä esittelijän päästessä paikalle.
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Stagelippu-tapahtuma
Mehtimäki LIVE -musiikkitapahtumaan liittyvä Stagelippu-tapahtuma järjestetään 12.4.
Kerubissa. Kilpailun voittaja pääsee esiintymään 4.6. järjestettävään Mehtimäki LIVE tapahtumaan.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Keskustellaan tapahtumasta, sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet ja käydään läpi
tapahtuman osallistujatilanne.

Päätös:

Joensuun nuorisovaltuusto päättää hakea Pohjois-Karjalan maakuntaliiton NuvaPlushankkeen tuhannen (1000) euron avustusta Stagelippu-tapahtumaa varten.
Keskusteltiin tapahtuman suunnittelun edistymisestä.

38 §

Mehtimäki LIVE
Joensuun nuorisovaltuusto ja Super-Joma Oy järjestävät yhteistyössä Mehtimäki LIVE musiikkitapahtuman Kerubi Areenalla 4.6. Tapahtumassa esiintyy Sanni, Ida Paul & Kalle
Lindroth, Younghearted sekä Spekti. Näiden lisäksi tapahtuman avausesiintyjänä on
Joensuun nuorisovaltuuston valitsema pohjoiskarjalainen nuorten bändi/ nuori artisti. Valinta
tehdään Stagelippu-tapahtumassa.
”Joensuun nuorisovaltuusto starttaa vuoden 2022 kesän yhdessä Joensuun mailan kanssa
järjestämällä 4.6.2022 MEHTIMÄKI LIVE-musiikkitapahtuman Joensuun Kerubi Stadionilla.
Tapahtumassa on esiintymässä joukko Suomen eturivin artisteja, sekä Joensuun
nuorisovaltuuston oman STAGELIPPU-kilpailun voittaja!”

Päätös:

Keskusteltiin tapahtuman suunnittelun etenemisestä.
Tapahtuman suunnittelua jatketaan nuorisovaltuuston työskentely- ja
rentoutumisviikonloppuna Kuopiossa 9.-10.4.2022

39 §

Nuorisovaltuuston vaalit
Nuorisovaltuuston seuraavat vaalit järjestetään syksyllä 2022. Tämän suunnittelu alkaa jo
kevään aikana. Nuorisoasiamies Jutta Kukkonen esittelee vaaleja.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Keskustellaan vaaleista, ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös:

Keskusteltiin tulevista nuorisovaltuustovaaleista.
Vaalien suunnittelu jatkuu kevään aikana.

40 §

Tulevat tapahtumat
-

Oppilas- ja opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston kokous 6.4. klo 14:30
Nuorisovaltuuston työskentely- ja rentoutumisviikonloppu Kuopiossa 9.-10.4.
Lastenparlamentti 27.4.
Pride-viikon tapahtumat
Syksyn vesopäivät
Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat tapahtumat:
-

Oppilas- ja opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston kokous 6.4. klo 14:30
Nuorisovaltuuston työskentely- ja rentoutumisviikonloppu Kuopiossa 9.-10.4.
Lastenparlamentti 27.4.
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Pride-viikon tapahtumat
o Nuorisovaltuusto ei valitettavasti voi omien kiireidensä vuoksi toteuttaa
puistotapahtumaa. Nuorisovaltuusto kuitenkin suosittelee Pohjois-Karjalan Seta
ry:ta hakemaan nuorisovaltuuston tapahtuma-avustusta. Lisäksi nuorisovaltuusto
suosittelee kysymään apua myös Joensuun nuorisopalveluilta.
Syksyn vesopäivät
Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tuukka Hirvonen poistui pykälän käsittelyn aikana.
41 §

Menneet tapahtumat
▪
▪

Valo liikuttaa -avajaistapahtuma
Hammaslahden nuorten kuulemistilaisuus

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi menneet tapahtumat:
-

42 §

Valo liikuttaa -avajaistapahtuma
Hammaslahden nuorten kuulemistilaisuus
YEAH
- PikkuPIIP
- Muutokset nuorisoasiamiehen työpisteessä
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään kohdat tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tieodoksi:
- PikkuPIIP ehkä toukokuun puolessa välissä Suonenjoella
- Nuorisoasiamies muuttaa Tiedepuistolle rakennukseen 4B. Jatkossa osa pienryhmistä voi
kokoontua myös Tiedepuistolla, mutta näistä muutoksista tiedotetaan erikseen.

43 §

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

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta (Oskar Mannelin, Otso Välimäki)
Edustaja ei ollut paikalla kokouksessa.
Rakennus- ja ympäristölautakunta (Roosa Miikkulainen, Tuukka Hirvonen)
Taloudenseurantaa, oikaisuvaatimus sekä muutamia lupa-asioita käsitelty. Ei
nuorisovaltuustoa koskevia asioita.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta (Eemeli Onatsu, Martta Petrelius)
Taloudenseurantaa, vapaaoppilaspaikat, liikuntapaikkakyselyn tulokset (nuoria ei kyselyssä
harmillisesti ole tavoitettu hyvin), valittiin uudeksi kulttuurijohtajaksi Katriina Leppänen, joka
toimii samalla myös nuorisovaltuuston edustajan virkakummina.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta (Olga Malinen, Eemeli Onatsu)
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Kokoustanut 2 kertaa. Suhmuran koulun koulumatkojen turvallisuudesta käyty keskustelua,
Hilkka Mäkinen ollut esittelemässä kiusaamisen vastaista työryhmää, keskusteltu Ukrainasta
tulevien pakolaisten tilanteesta sekä taloudenseurannasta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (Alisha Jaatinen, Veera Piispanen)
Edustaja ei ole ollut kokouksessa. Kokouksessa käyty Armi-hankkeen tilannekatsausta läpi,
mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen
Seudullinen joukkoliikennejaosto (Otso Välimäki, Oskar Mannelin)
Ei ole kokoustanut nuorisovaltuuston viimeisimmän kokouksen jälkeen. Seuraava kokous 7.4.,
jossa käsitellään mm. optioiden käyttöönottoa, joukkoliikenteen markkinointisuunnitelmaa,
joukkoliikenteen reittejä, sekä ukrainalaisten maksutta matkustaminen Joensuun seudun
joukkoliikenteessä
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta (Martta Petrelius, Otso Välimäki)
Käyty läpi pitäjästatuksen käyttöä muissa kunnissa, sekä käyty läpi lautakunnan talouden- ja
toiminnanseurantaa.
44 §

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

Päätös:

Ei muita esille tulleita asioita.

45 §

Seuraava kokous
Päätetään seuraavan yleiskokouksen ajankohdasta
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Pidetään nuorisovaltuuston seuraava kokous 25.04.2022 klo 16:30

Päätös:

Esityksen mukaan.

46 §

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös:

Kokouksen puheenjohtaja Eemeli Onatsu päätti kokouksen ajassa 18:27

