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PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaaminen  
 

Puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen avaa kokouksen klo 9.00 
 
Kokous: Puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen avasi kokouksen klo 9.08.  

 
 

2. Tervetuliaispuheenvuoro 
 
Pohjaesitys: Kuullaan Olli-Pekka Lounialan tervetuliaispuheenvuoro.  
 
Kokous: Teknisten ongelmien vuoksi avattiin kohta ruokatauon jälkeen ja Olli-Pekka Louniala piti 
tervetuliaispuheenvuoron.  

 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Nuorisovaltuuston säännöissä kohdassa 5 sanotaan: ”Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja 
päätäntävaltainen, kun sen ajankohta ja kokouspaikka on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen 
kokousta ja paikalla on vähintään 10 nuorisovaltuutettua.” 

 
Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti.  

 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 
 
Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Kokous: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen 
läsnäolijat.  
 
 

4. Kokouksen järjestäytyminen  
 

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.  
 

Pohjaesitys: Hallitus esittää pöytäkirjantarkastajiksi Ruhan Kartikia ja Maria Niemistä. Hallitus 
esittää ääntenlaskijoiksi osallisuuskasvatuksen koordinaattoreita Laura Lehtoa ja Minna Arolaa. 
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Kokous: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ruhan Kartik ja Maria Nieminen sekä ääntenlaskijoiksi 
Minna Arola ja Maria Rinne.  

 
 

5. Kokouksen työjärjestys 
 

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Kokous: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 

6. Kokouksen menettelytapajärjestys 
 
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen käy läpi kokouksen 
menettelytapajärjestyksen. Hyväksytään kokouksen menettelytapajärjestys.  
 
Kokous: Hyväskyttiin kokouksen menettelytapajärjestys.  
 
 

7. Hankesuunnitelmien esittely 
 
Pohjaesitys: Hankerahaa hakeneiden tahojen edustajat esittelevät omat hankesuunnitelmansa. 
Merkitään hankehakemuksista käyty keskustelu tiedoksi pöytäkirjaan.  
 
Kokous: Hankerahaa hakevat tahot esittelivät hankkeensa. Yleisö esitti kysymyksiä, ja käytiin 
keskustelua hankkeista.  

 
Hankkeet: 

 
Tikkakosken yhtenäiskoulu: AirTrack- ilmapatja 

Huhtasuon yhtenäiskoulu: Biljardipöytä 
Reippaat Pojat ry: Kolme telttaa 

Steinerkoulu: Välituntiliikuntavälineitä, mm. frisbeekori, kiekkoja ja palloja 

Kuokkalan yhtenäiskoulu: Mukavuutta välitunneille remontin keskellä; sohvia 

Nuoriso teatterilaboratorio 2021: Mestarikurssi -tapahtuma 

Vaajakosken yhtenäiskoulu: Offline 2 -projekti; välituntiliikuntavälineitä 

Palokan yhtenäiskoulu: Kevätfestari 

Jyväskylän naisvoimistelijat: Peilejä 

Mankolan yhtenäiskoulu: Subsoccer 

Viitaniemen koulu: Tankofutis 

Tyhjä kulho -klubi: Markkinointi, materiaalit yms.  
Ammattiopisto Spesia: Biljardipöytä 

 
Puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen julisti kokoustauon ajassa 10.30.  
Jatkettiin kokousta ajassa 10.35.  
Julistettiin kokoustauko ajassa 11.16.  
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Jatkettiin kokousta ajassa 12.17.  
 

8. Hankerahan jako 
 

Pohjaesitys: Hyväksytään hallituksen tekemä esitys hankerahanjaosta. Nuorisopäällikkö vahvistaa 
nuorisovaltuuston päätöksen hankerahanjaosta. Merkitään pöytäkirjaan tiedoksi hankerahan jaosta 
käyty keskustelu.  
 

 
Kokous: 

1. Tikkakosken yhtenäiskoulu: Tikkakosken koulu haki Airtrack -ilmapatjoihin rahaa 3539€. 

Hallitus ehdottaa, että myönnetään täysi summa, sillä hallitus haluaa tukea nuorten 

harrastuksia kouluilla sekä koki, että hakemus oli hyvin tehty. Koska vastaehdotuksia ei ollut, 

myönnettiin hankkeelle koko summa, 3539€.  

 
2. Huhtasuon yhtenäiskoulu: Huhtasuon koulu haki 735,50€ biljardipöydän hankkimiseen. 

Hallitus ehdotti, että myönnetään 0€, sillä yhteyshenkilöksi oli merkitty yli 20-vuotias. Tämän 
lisäksi yhteyshenkilöön ei saatu yhteyttä, kun oli sovittu että yhteyshenkilöiden täytyy olla 
tavoitettavissa.  
Atte Kunnari toi esiin vastaehdotuksen, jonka mukaan hankkeelle myönnettäisiin koko 
summa sillä ehdolla, että nuorten osallisuus dokumentoidaan. Tätä ehdotusta kannatti 
useampi nuorisovaltuustettu.  
Äänestyksen perusteella toimittiin hallituksen esityksen mukaisesti, eli hankkeelle 
myönnetään 0€.  
Avattiin kohta uudelleen, sillä koulun edustajat ja valtuusto sitä vaativat ja toivat esiin 
riittäviä todisteita, että nuoret olivat olleet mukana suunnittelemassa hanketta. Hallitus 
koki, että hankkeeseen tuli uutta tietoa ja muutti esitystään. Hallitus esitti täyden summan 
myöntämistä. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 

3. Reippaat Pojat ry: Reippaat pojat ry haki 1330,52€ hankkiakseen kolme telttaa rikkinäisten 

tilalle. Hallitus ehdotti täyttä summaa, sillä hallitus koki että hakemus oli hyvin tehty ja 

perusteltu. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  

 

4. Steinerkoulu: Steinerkoulu haki 627€ välituntiliikuntavälineihin. Hallitus esitti täyttä 

summaa, sillä hallitus haluaa tukea oppilaiden hyvinvointia koululla ja koki hakemuksen 

olleen hyvin tehty. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 

5. Kuokkalan yhtenäiskoulu: Kuokkalan koulu haki 3378€ sohviin. Hallitus esitti täyttä 

summaa, sillä hallitus haluaa tukea oppilaiden hyvinvointia koululla ja koki hakemuksen 

olleen hyvin tehty. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 

6. Nuoriso teatterilaboratorio 2021: Artmasters haki 814,34€ opettajien saamiseen 

Mestarikurssi -tapahtumaan. Hallitus esitti täyttä summaa, sillä hallitus koki, että on tärkeää 

tarjota myös vähemmistökielille harratustoimintaa kaupungissa ja että hakemus oli hyvin 

tehty ja suunniteltu. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
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7. Vaajakosken yhtenäiskoulu: Vaajakosken koulu haki 1700,74€ välituntiliikuntavälineihin. 

Hallitus esitti myönnettäväksi 1 529,96€, sillä budjetti ei vastannut haettua määrää. Hanke 

oli muuten hyvin tehty ja edistää oppilaiden hyvinvointia. Koska vastaehdotuksia ei ollut, 

myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 

8. Palokan yhtenäiskoulu: Palokan koulu haki 2372€ kevätfestarin järjestämiseen. Hallitus 

ehdottaa, että myönnetään 2222€, johon ei kuulu toista tubettajaa, sillä hakemuksessa ei 

määritelty kuka tulisi esiintymään. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle 

koko summa.  
 

9. Jyväskylän naisvoimistelijat: Jyväskylän naisvoimistelijat haki 3 050€ peileihin. Hallitus 

ehdottaa täyttä summaa myönnettäväksi, sillä hallitus koki, että nuorten harrastusten 

tukeminen on tärkeää ja hakemus oli hyvin tehty ja suunniteltu. Koska vastaehdotuksia ei 

ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 

10. Mankolan yhtenäiskoulu: Mankolan koulu haki 1 545,15€ subsoccer-pöytään. Hallitus 

ehdotti täyttä summaa, sillä hallitus koki, että on tärkeää tukea liikunnallista 

välituntitoimintaa. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 

11. Viitaniemen koulu: Viitaniemen koulu haki 1400€ tankofutikseen. Hallitus ehdotti täyttä 

summaa, sillä hallituksen mielestä on tärkeää ylläpitää ryhmämoraalia. Koska 

vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  

 

12. Tyhjä kulho -klubi: Tyhjä kulho -klubi haki 292,90€ materiaaleihin, nettisivuihin ja 
kuljetukseen. Hallitus ehdotti täyttä summaa, sillä halutaan tukea nuorten 
vapaaehtoistoimintaa. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko 
summa.  
 

13. Ammattiopisto Spesia: Ammattiopisto Spesia haki 931,22€ biljardipöytään. Hallitus esitti 

täyttä summaa, sillä hallituksen mielestä hanke oli hyvin tehty ja halutaan tukea 

välituntitekemistä. Koska vastaehdotuksia ei ollut, myönnettiin hankkeelle koko summa.  
 
 
 

9. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 

Pohjaesitys: Merkitään pöytäkirjaan tiedoksi muut mahdolliset esille tulevat asiat. 
 
Kokous: Ei muita esille tulevia asioita.  
 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen päättää kokouksen klo 15.00. 
 
Kokous: Puheenjohtaja Åsa-Sofia Viittanen päätti kokouksen klo 14.02.  
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____________________________   ____________________________ 
Åsa-Sofia Viittanen, puheenjohtaja   Lotta Niemi, sihteeri 
 
 
 
____________________________   ____________________________  
Ruhan Kartik, pöytäkirjantarkastaja   Maria Nieminen, pöytäkirjantarkastaja 


