JOENSUUN KAUPUNKI
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja 2/2022

Paikka:

Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, Louhela sali

Aika:

Maanantai 21.2.2022 klo 16:30

Paikalla:
Äänioikeutetut:
Akseli Ronkainen
Konsta Tyni
Eetu Sallinen
Eemeli Onatsu
Viivi Mäkelä
Aaron Mátray
Tuukka Hirvonen
Otso Välimäki
Oskar Mannelin
Eerika Kuronen
Moona Piispanen
Taika Kokko
Jarkko Pulkkinen
Roosa Miikkulainen
Martta Petrelius
Emma Albert
Lotta Sillanpää
Veera Piispanen
Justus Helander
Helmi Onatsu
Veikko Leppänen
Olga Malin

äänioikeus §18 alkaen
äänioikeus §19 alkaen
äänioikeus §19 alkaen

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Iris Ots
Emmi Kinnunen
Oskari Kuivalainen
Maria Eskelinen
Oona Suihko
Vinski Santaniemi
Marjaana Pulkkinen
Maija Karttunen
Ida Bäckman

Muut:
Hilkka Mäkinen
Jouni Erola
Kari Karjalainen

koordinaattori
nuorisopäällikkö
kaupunginjohtaja
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Tervehdykset nuorisovaltuustolle:
Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen

14 §

Kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eemeli Onatsu avasi kokouksen ajassa 16:36.

15 §

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.

16 §

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

Päätös:

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helmi Onatsu ja Moona Piispanen, jotka toimivat
tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.

17 §

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

Päätös:

Hyväksyttiin työvaliokunnan päätösehdotuksen mukaisesti.

18 §

Lapsiystävällinen kunta
Koordinaattori Hilkka Mäkinen tulee esittelemään Lapsiystävällinen kunta -mallia.
Päätetään nuorisovaltuuston osuudesta eri tavoitekokonaisuuksiin.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto päättää osallistua Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutukseen
koordinaattori Hilkka Mäkisen esityksen mukaisesti. Työvaliokunta on tutustunut esitykseen jo
aikaisemmin.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi koordinaattori Hilkka Mäkisen esitys Lapsiystävällinen kunta -mallista.
Nuorisovaltuusto päättää osallistua mallin toteutukseen työvaliokunnan päätösehdotuksen
mukaisesti.
Oskar Mannelin saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.
Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.
Koordinaattori Hilkka poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
Emma Albert poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen poistui pykälän käsittelyn jälkeen.
19 §

Nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtajan valinta
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Valitaan Joensuun nuorisovaltuustolle uusi 2. varapuheenjohtaja. Kyseinen henkilö tulee
toimimaan myös työvaliokunnan täysimääräisenä jäsenenä.
2. varapuheenjohtaja hoitaa nuorisovaltuuston johtosäännössä mainittuja tehtäviä:
”- Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tarvittaessa tai varsinaisen puheenjohtajan ollessa
estynyt
- On aktiivisesti yhteydessä työryhmien vastaaviin ja vastaa työryhmien työskentelystä
- On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle
- Edustaa nuorisovaltuustoa puheenjohtajan kanssa”
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Valitaan nuorisovaltuustolle 2. varapuheenjohtaja. Mikäli uusi 2. varapuheenjohtaja on joku
nykyisistä työvaliokunnan jäsenistä, valitaan tässä pykälässä myös työvaliokunnan 7. jäsen.
Päätös:

Ehdolle 2. varapuheenjohtajaksi asettui Tuukka Hirvonen, Martta Petrelius ja Akseli
Ronkainen.
Koska ehdolle asettui enemmän kuin valittavia henkilöitä, suoritettiin asiasta vaali suljetulla
lippuäänestyksellä.
Vaalissa annettiin 20 ääntä, ja ne jakautuivat seuraavasti:
Martta Petrelius
Tuukka Hirvonen
Akseli Ronkanen

10 ääntä (50 % äänistä)
8 ääntä (40 % äänistä)
2 ääntä (10 % äänistä)

Koska kukaan ei saanut absoluuttista enemmistöä (>50 %) äänistä, siirtyi vaali toiselle
kierrokselle.
Veera Piispanen poistui kokouksesta vaalin kierrosten välissä.
Toisella kierroksella ääniä annettiin 19, jotka jakautuivat seuraavasti:
Martta Petrelius
Tuukka Hirvonen

10 ääntä (52,63 % äänistä)
9 ääntä (47,37 % äänistä

Nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Martta Petrelius
Koska uusi 2. varapuheenjohtaja on jo oppilas- ja opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston
välisten kokousten puheenjohtaja, ja näin ollen myös työvaliokunnan jäsen, valittiin pykälässä
myös uusi jo oppilas- ja opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston välisten kokousten
puheenjohtaja.
Ehdolle oppilas- ja opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston välisten kokousten puheenjohtajaksi
asettui Akseli Ronkainen ja Helmi Onatsu.
Koska ehdolle asettui enemmän kuin valittavia henkilöitä, suoritettiin asiasta vaali suljettulla
lippuäänestyksellä.
Helmi Onatsun esteellisyyden vuoksi, vaaliin valittiin ääntenlaskijaksi Jarkko Pulkkinen.
Vaalissa annettiin 20 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:
Helmi Onatsu
Akseli Ronkainen

19 ääntä (95 % äänistä)
1 ääni (5 % äänistä)

Koska Helmi Onatsu sai ensimmäisellä kierroksella absoluuttisen äänienemmistön, tuli hän
valituksi Joensuun nuorisovaltuuston oppilas- ja opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston välisten
kokousten puheenjohtajaksi.
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Aaron Mátray poistui pykälän käsittelyn jälkeen.

20 §

Muutokset lautakunnissa
19.1 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan edustajan ero
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varsinainen edustaja Taika Kokko on pyytänyt vapautusta
lautakuntaedustajan tehtävästään.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Myönnetään Taika Kokolle vapautus kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävistä.
Päätös: Myönnettiin päätösehdotuksen mukaisesti.
19.2 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan nuorisovaltuuston edustajan valinta
Valitaan varsinainen edustaja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Valitaan nuorisovaltuuston edustaja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.
Päätös: Ehdolle nuorisovaltuuston edustajaksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan asettui Olga
Malinen. Koska vaaliin asettui ehdokkaaksi vain yksi (1) henkilö, valittiin hänet suoraan.
Tuukka Hirvonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

21 §

Valo liikuttaa 2022 -tapahtuma
Talvitapahtumatyöryhmä esittelee tapahtuman, ja kertoo kaikkien työtehtävät. Kaikki
nuorisovaltuutetut tulevat mukaan päivän toteutukseen Kulmalle 26.2. klo 14 alkaen.
Valo liikuttaa 2022 avajaiset lauantaina 26.2. klo 18
Valo liikuttaa -tempauksen avajaisia juhlitaan lauantaina 26.2.2022 kello 18–21 ja ne ovat
Joensuun nuorisovaltuuston käsialaa. Laulurinteellä kajahtaa silloin DJ:n loihtima musiikki,
luvassa on lisäksi ainakin pihapelejä, lumenveistoa, lumikenkäkokeilua ja kuumaa mehua.
Tapahtuman avausnauhan leikkaa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Eemeli Onatsu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kaikkien nuorisovaltuutettujen odotetaan osallistuvan Valo liikuttaa
2022 -tapahtuman avajaisiin

22 §

Nuorisovaltuuston kesätapahtuma
Nuorisoasiamies Jutta Kukkonen esittelee tapahtuman etenemisen ja pitää yleiskatsauksen
tilanteesta.
Toiminnassa olevat työryhmät esittelevät tilanteen:
- Artistityöryhmä
o Artistikisa järjestetään
- Markkinointi- ja viestintätyöryhmä
Nyt haussa ICT-asioista kiinnostuneita toteuttamaan ja ideoimaan tapahtuman verkkosivuja,
sekä nuorisokortin toteuttamista. (2-4 henkilöä).
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään tapahtuman eteneminen tiedoksi. Valitaan ICT-työryhmä. Päätetään työlauantaina.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi:
-

Artistikisan valmistelu on edennyt hyvin. Tapahtuman nimeksi tulee Stagelippu
Markkinointi- ja viestintätyöryhmä hoitaa myös ICT-asioita. Tähän ryhmään voi
halutessaan liittyä
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Hammaslahden koulu
Käydään keskustelua Hammaslahden koululla järjestettävästä nuorten kuulemistilaisuudesta.
Nuorisovaltuusto järjestää kuulemistilaisuuden 15.3.
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Päätetään järjestää kuulemistilaisuus 15.3., ja valitaan tapahtumalle työryhmä valmistelemaan
tilaisuutta.
Päätös: Järjestetään nuorten kuulemistilaisuus 15.3. Valitaan tapahtumalle työryhmä
nuorisovaltuuston sisäisessä viestinnässä.

24 §

Tulevat tapahtumat
-

Valo liikuttaa -talvitapahtuma
Työlauantai
Lasten parlamentti
Virkistysviikonloppu
Oppilas- ja opiskelijakuntatapaaminen 23.3.

Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
-

25 §

Valo liikuttaa -talvitapahtuma
Työlauantai
Lasten parlamentti
Virkistysviikonloppu
Oppilas- ja opiskelijakuntatapaaminen 23.3.

Menneet tapahtumat
-

Opettajien koulutus vesopäivillä
Tapaaminen Polkka Oy:n kanssa
YLE-case: Yhdenvertaisuuspalaveri
▪ Nuva iltauutisissa
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat menneet tapahtumat:
Opettajien koulutus vesopäivillä
▪ Mielenterveysryhmä on käynyt kouluttamassa Joensuun kaupungin opettajia
aiheella ”Nuorten kohtaaminen ja mielenterveys”
- Tapaaminen Polkka Oy:n kanssa
▪ Keskustelua kouluruuasta ja ensi syksyn ruokalistoista Joensuun kaupungin
kouluissa.
- YLE-case: Yhdenvertaisuuspalaveri
▪ Nuva iltauutisissa
-

26 §

Aloite kaupunginosavaakunoiden suunnittelusta ja käyttöönotosta Joensuussa
Nuorisovaltuuston edustaja Oskar Mannelin on tehnyt aloitteen kaupunginosavaakunoiden
suunnittelusta Joensuussa. Aloite on lähetetty liitteenä nuorisovaltuuston edustajille.

Taustaa aloitteelle (ote aloitteesta):
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”Pirkanmaalainen Arttu Rintanen suunnitteli vapaaehtoisesti vuonna 2021 sekä Tampereen,
että Helsingin (liite 1) kaupungin jokaiselle kaupunginosalle omat kaupunginosavaakunat.
Samanlaisen projektin Joensuun kaupunginosien ja kylien osalta toteutti jo vuonna 2020 ItäSuomen yliopistossa historiaa opiskeleva Tuomas Poutiainen
(https://www.karjalainen.fi/maakunta/258876). Vaikka kyseessä kummassakin tapauksessa
on ollut huvin vuoksi toteutettu taideprojekti, ovat vaakunat herättäneet kyseisten kaupunkien
asukkaissa suurta innostusta ja niitä on otettu jopa näytille osan kaupunginosista
ympäristöön, ainakin Helsingin kohdalla (https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/0b8917b7-45da4e4b-825b-ac1b9189e51f).”
Päätös:

Nuorisovaltuusto lähettää aloitteen liitteineen Joensuun kaupunginvaltuustolle seuraavalla
lisäyksellä: ”Uutta vaakunaa ei tarvitse suunnitella alueille, joilla on jo käytössä oleva
vaakuna”

27 §

YEAH
- Valtuustovierailu ja hallinnon terveiset
- Kirjastoyö syksylle
- Nuorisovaltuuston kanta nuorisovaltuuston edustajista kaupunginhallitukseen ja valtuustoon
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään kohdat tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi:
- Valtuustovierailu ja hallinnon terveiset
- Kirjastoyö syksylle
- Nuorisovaltuuston kanta nuorisovaltuuston edustajista kaupunginhallitukseen ja valtuustoon
o Nuorisovaltuuston kannaksi päätettiin Otso Välimäen esityksestä seuraavaa:
”Nuorisovaltuusto kannattaa nuorisovaltuuston edustajan valintaa Joensuun
kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon”

28 §

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:
Kaupunkirakennelautakunta (Oskar Mannelin, Otso Välimäki)
Käsitelty Kiihtelysvaaran ja Enon kaavoitussuunnitelmia (tulossa lisää rantamökkitontteja)
Rakennus- ja ympäristölautakunta (Roosa Miikkulainen, Tuukka Hirvonen)
Käyty läpi tilastoja, selontekoja, toimintakertomus, sekä muita asiakirjoja.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta (Eemeli Onatsu, Martta Petrelius)
Valittu kulttuurijohtajan virkaan Katriina Leppänen, josta tulee myös edustajan virkakummi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta (Taika Kokko, Eemeli Onatsu)
Vastattu aloitteisiin, sekä käyty läpi kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus.
Lisäksi käyty läpi sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2021, sekä suunnitelma vuodelle 2022.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (Alisha Jaatinen, Veera Piispanen)
Edustaja ei paikalla kokouksessa.
Seudullinen joukkoliikennejaosto (Otso Välimäki, Oskar Mannelin)
Käyty läpi vuoden 2021 toimintakertomusta.
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Osallisuus- ja vetovoimalautakunta (Martta Petrelius, Otso Välimäki)
Ei nuorisovaltuustoa koskevia asioita.

29 §

Päätös:

MMETA
Käydään läpi muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Työvaliokunnan päätösehdotus:
Merkitään pykälä tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:
- Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto järjestäytyy
o Edustajina Eemeli Onatsu ja Emma Albert
-

30 §

Seuraava kokous
Päätetään seuraavan yleiskokouksen ajankohdasta

Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohdasta sovitaan myöhemmin

31 §

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös:

Kokouksen puheenjohtaja Eemeli Onatsu päätti kokouksen ajassa 19:26
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