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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala avaa kokouksen klo 16.30. 
 

Kokous: Avattiin kokous ajassa 16.31 
 

 
2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
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 toimikauden alussa.  

 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

 
Pohjaesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Kokous: Käytiin läpi paikallaolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2kpl), ja ääntenlaskijat (2kpl). Hallitus 
esittää pöytäkirjantarkastajiksi Jonna Könkkölää ja Wiivi-Maria Kasasta sekä ääntenlaskijaksi 
Anne-Mari Ojanperää. 
 

 
Kokous: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jonna Könkkölä ja Wiivi-Maria Kasanen ja 
ääntenlaskijoiksi Anne-Mari Ojanperä ja Minna Arola. 

 
 
 
 
 



JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   
 
NUORISOVALTUUSTO 
PÖYTÄKIRJA 
9/2018 
________________________________________________________________________  
         
Aika:     Tiistai 02.04.2019 klo 16.30-18.30 
Paikka:    Veturitallit, 
    Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä 
     

________________________________________________________________________  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 

Pohjaesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Kokous: Lisättiin ilmoitusasioihin maininta reaaliaikaisista pysäkkiennusteista. Hyväksyttiin 
kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 
Pohjaesitys: Tuodaan esille nuorisovaltuustolle seuraavat asiat: 

 
- Atte Kunnari kertoo Lyseon vaalipaneelista  
- Lotta Naumanen kertoo Palokan yhtenäiskoulun vaalipaneelista  
- Ella Linna kertoo tulevasta EU:n Children´s summit kokouksesta 
- Olli-Pekka Louniala kertoo Nuorisovaltuuston voittamasta vuoden 

nuorisovaltuusto -palkinnosta 
- Olli-Pekka Louniala kertoo reaaliaikaisista pysäkkiennusteista 

 
Kokous: Olli-Pekka Louniala kertoi lyhyesti Lyseon vaalipaneelista. Lotta Naumanen kertoi 
Palokan yhtenäiskoulun vaalipaneelista, jossa oli ollut hyvä edustus ja keskustelua. Lotta 
Naumanen kertoi seuraavaksi EU:n Children´s summit kokouksesta, johon nuorilla on 
mahdollisuus lähettää hakemus 4.10 mennessä ja hakea Suomen edustajaksi. Olli-Pekka Louniala 
ilmoitti valtuustolle Nuorisovaltuuston saamasta palkinnosta vuoden nuorisovaltuustona. 
Viimeisenä Olli-Pekka Louniala toi vielä esille reaaliaikaisen reittioppaan sovelluksen, joka otettiin 
Jyväskylässä käyttöön perjantaina 29.3. 

 
 

6. Kaavoituskatsauksen esittely 
 
Pohjaesitys: Asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho esittelee Jyväskylän kaavoituksen 
nykytilannetta. 
 
Kokous: Asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho esitteli valtuustolle Jyväskylän kaupungin 
kaavoituskatsauksen 2019-2021 nettiversiota ja kertoi mitä kautta kaavoihin voisi vaikuttaa.  
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7. Nuorisoavustukset 
 
Pohjaesitys: Nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvi esittelee nuorisoavustuksien jaon 
pohjaesitystä, johon Nuorisovaltuusto kertoo omia näkemyksiään. Keskustellaan miten 
vastaisuudessa Nuorisovaltuustoa osallistetaan nuorisoavustusten valmistelussa. 
 
Kokous: Katariina Soanjärvi kertoi nuorisotoiminnan avustuksista, joiden tukena on nuorisolaki. 
Nuorisotoiminnan avustukset oli palautettu uudelleen valmisteluun, sillä nuorisovaltuuston 
osallisuus prosessista oli jäänyt pois. Kun avustukset on esitetty valtuustolle, ne olisi tarkoitus 
palauttaa sivistyslautakunnalle. Kokouksessa valtuusto näki vuoden 2019 nuorisoavustusten 
toiminta- ja kohdeavustusten alustavan ehdotuksen ja sai esittää kysymyksiä. Keskusteltiin siitä, 
kuinka nuorisovaltuusto voitaisiin tulevaisuudessa saada mukaan prosessiin. Valtuusto päätti 
lähteä prosessiin mukaan muodostamalla keskuudestaan raadin, joka kokoontuisi ja tarkastelisi 
avustuksia ennen kuin ne palautetaan lautakuntatarkasteluun.  
 
 

8. Lautakuntien kuulumiset 
 
Pohjaesitys: Käydään läpi lautakuntien kuulumiset. 

 
Kokous: Joni Rossi kertoi kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta, Lotta Niemi kulttuuri- ja 
liikuntalautakunnan kokouksesta, Lotta Naumanen perusturvalautakunnan kokouksesta, Olli-
Pekka Louniala sivistyslautakunnan kokouksesta ja Åsa Sofia Viittanen vammaisneuvoston 
kokouksesta.  

 
 

9. Jyväskylä korkeuksissa -keskustelua korkeasta rakentamisesta -tapahtuma 
 
Pohjaesitys: Katja Laitinen kertoo Jyväskylä korkeuksissa -keskustelua korkeasta rakentamisesta 

-tapahtumasta, joka järjestetään 11.4. klo 17-19. Päätetään osallistujat tapahtumaan. 
 
Kokous: Jonna Könkkölä kertoi tapahtumasta ja osallistujiksi valittiin tulevaan tapahtumaan 
Oskari Tapio ja Olli-Pekka Louniala. 

 
 

10. Puoliväliriihi 
 

Pohjaesitys: Käydään läpi puoliväliriihen menettelytavat ja ohjelma. 
 

Kokous: Käytiin läpi puoliväliriihen ohjelmaa, sekä sovittiin yhteisistä käytänteistä ja 
toimintatavoista. 
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11. Kevätretki 
 

Pohjaesitys: Anne-Mari Ojanperä kertoo tulevasta Nuorisovaltuuston kevätretkestä, joka 
järjestetään 13.5. Sovitaan päivän sisällöstä ja otetaan alustava ilmoittautuminen. 
 
Kokous: Anne-Mari Ojanperä esitteli tulevan retken suunnitelmaa ja keskusteltiin alustavasti 
päivän mahdollisesta ohjelmasta. Yksi ehdotus oli päättäjätapaaminen, mutta asian selvittely 
jatkuu vielä ja se tuodaan myöhemmin valtuustolle mm. ensi viikon työryhmissä.  
 

Kello 18:16 Luukas Vuolle poistui kokouksesta.  
 

 
12. Youthful cities -tapaaminen  

 
Pohjaesitys: Valitaan edustaja UBC:n Youthful cities -tapaamiseen. 

 
Kokous: Olli-Pekka Louniala kertoi lyhyesti tulevasta tapaamisesta ja Anne-Mari Ojanperä 
kiteytti vielä asiaa. Esittelyn ja suljetun lippuäänestyksen jälkeen edustajaksi valittiin Unna 
Luoma ehdolla, että lupa lähtöön ilmoitetaan kokouksen jälkeisen illan aikana. Unnan estyessä 
edustamaan lähtee Åsa-Sofia Viittanen.  

 
 

13. Toukofest 
 

Pohjaesitys: Käydään alustavaa keskustelua Nuorisovaltuuston pisteestä tämän kevään 
Toukofestiin. 

 
Kokous: Päätettiin siirtää asia ensi viikon työryhmiin työstettäväksi. 
 
 

14. Kuukauden nuvalainen 
 
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa maaliskuun kuukauden nuvalaiseksi “Lahden Serkkua”. Kyseinen 
henkilö on koko kauden ajan edustanut esimerkillisen hyvin nuorisovaltuustoa ja levittänyt 
positiivista ilmapiiriä. 

 
Kokous: Kuukauden nuvalaiseksi valittiin Lotta Niemi. 
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15. Muut esille tulevat asiat 

 
Pohjaesitys: Merkitään kokouksessa muut esille tulleet asiat tiedoksi pöytäkirjaan. 

 
Kokous: Joonatan Niininen toi valtuustolle ehdotuksena, että nuorisovaltuusto järjestäisi uuden 
yhteisen tapahtuman päättäjien kanssa. Alustavasti tämä sai myöntävää palautetta, mutta 
mitään ei vielä päätetty virallisesti. Asiasta keskustellaan vielä tulevaisuudessa. 

 
 

16. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjaesitys: Olli-Pekka Louniala päättää kokouksen klo 18.30. 
 

Kokous: Olli-Pekka Louniala päätti kokouksen ajassa 18.38. 
 
 
 
 
 
 

Olli-Pekka Louniala, puheenjohtaja                                Lotta Naumanen, sihteeri 
 
 
 
 

Jonna Könkkölä, pöytäkirjantarkastaja                             Wiivi-Maria Kasanen, pöytäkirjantarkastaja 


