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PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala avaa kokouksen klo 16.00. 
 

Kokous: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala avasi kokouksen klo.16.00 
 

 
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. Puheenjohtaja voi tarvittaessa 
kutsua koolle ylimääräisen nuorisovaltuuston kokouksen” 

 
Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu nuorisovaltuuston kokouksessa 12.3.2019 

 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

 
Pohjaesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Kokous: Käytiin läpi läsnäolijat ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2kpl), ja ääntenlaskijat (2kpl). Hallitus 
esittää pöytäkirjantarkastajiksi Unna Luomaa ja Rasmus Kärkkäistä sekä ääntenlaskijaksi Anne-
Mari Ojanperää.  
 

 
Kokous: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Unna Luoma ja Rasmus Kärkkäinen ja ääntenlaskijoiksi 
Anne-Mari Ojanperä sekä Minna Arola. Klo. 17.10 valittiin Rasmus Kärkkäisen tilalle Viivi 
Wahlberg pöytäkirjantarkastajaksi. Jussi Koskinen nimettiin keskustelupöytäkirjan tarkastajaksi. 
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4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Pohjaesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Kokous: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

5. Oppilas- ja opiskelijahyvinvointi -kärkihankkeen suunnittelu 
 
Pohjaesitys: Muodostetaan ryhmiä ideoimaan kärkihankkeen toteutusta. 

 
Kokous: Nuorisovaltuutetut ja muut läsnäolijat jakautuivat työryhmiin, joissa tarkoituksena oli 
pohtia kuinka Jyväskylän kaupungin mielenterveyspalveluverkostoa voitaisiin parantaa. 
Ryhmissä käytettiin materiaaleina mm. nuorisovaltuuston perehdytysleirillä valmistettua 
aineistoa. Ensimmäinen työskentelyerä kesti n. 20 minuuttia ja sen aikana mietittiin ongelmia ja 
ratkaisuja nuorten mielenterveyspalveluihin liittyen. Toisessa vaiheessa, kun ideat oli koottu 
paperille, mietittiin konkreettisempia asioita joita nuorisovaltuusto voisi asioiden eteen tehdä. 
Toinen työskentelyvaihe kesti n.20 minuuttia ja tämän jälkeen ryhmien tuloksista äänestettiin. 
Tulokset ja valmiit ideat menevät nuorisovaltuuston työstettäväksi, arvioitavaksi ja 
jatkojalostettavaksi myöhempään vaiheeseen työryhmien kokouksiin. 
 

 
6. Menettelytapajärjestys 

 
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala käy läpi lyhyesti menettelytapajärjestyksen 
lopun Hankerahan jakoa varten. 
 
Kokous: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala kävi läpi kokouksen menettelytapajärjestyksen, jossa 
huomautettavaa oli vain “huippukokous” sanan vaihtaminen “puoliväliriiheksi.” 
 

 
7. Hankkeiden esittelyt 

 
Pohjaesitys: Hankkeiden esittelijät esittelevät hankkeensa Nuorisovaltuustolle.  
 

 
Kokous: Hankkeiden esittelijät esittelivät vuorotellen nuorisovaltuustolle hankkeensa joko 
paikan päällä, videon kautta tai puhelimen välityksellä. Valtuutetut esittivät kysymyksiä 
tarkentamaan yksityiskohtia. Esiteltävät hankkeet olivat Korpilahden yhtenäiskoululta, 
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Tikkakosken yhtenäiskoululta, Kukkulan koululta, Jyväskylän Pallopojilta JPP:ltä, Jyväskylän 
Metsänkävijöiltä ja “Bodcast”-podcast ryhmältä. 
 
Viljami Ihalainen poistui kokouksesta 17.27 ja Åsa Sofia Viittanen sekä Rasmus Kärkkäinen 
poistuivat kokouksesta klo. 17.45.  

 
 

8. Lopun hankerahan jako 
 
Pohjaesitys: Hallitus tuo valtuustolle esityksen lopun hankerahan jaosta. Hyväksytään 
hallituksen esitys. 

 
Kokous: Kokoustauot ja rahojen myöntäminen: 
 
Kokoustauko julistettiin klo. 18.03. Kokoustauko loppui klo. 18.10. julistettiin uusi kokoustauko 
klo. 18.43. Kokoustauko päättyi 18.44. 
 
1. Korpilahden yhtenäiskoulu: Hanke hakee rahaa 361,44€. Rahat käytettäisiin peliluolan 

peleihin mm. UNO-kortteihin ja Twister-peliin sekä kahteen pöytäjalkapallopeliin. Hallitus 
esittää hankkeelle täyttä summaa 361,44€. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. 
 

2. Tikkakosken yhtenäiskoulu: Hanke hakee rahaa 698€ Bileet -tapahtumaan. Rahalla 
kustannettaisiin tapahtuman DJ ja sumopainisetti. Hallitus esittää hankkeelle 298€, josta on 
jätetty DJ:n palkkaaminen pois. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. 
 

3. Kukkulan koulu: Hanke hakee rahaa 1280,68€. Rahalla kustannettaisiin 
“voimienkeruupesän” sisustamistarvikkeita sekä huonekaluja. Hallitus esittää koko summaa 
1280,68€. Luukas Vuolle esitti 0€, mutta se ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin hallituksen 
esitys. 
 

4. Jyväskylän Pallopojat JPP: Hanke hakee rahaa pelikauden yleiseen kustantamiseen 800€. 
Hallitus esittää koko summaa eli 800€. Jonna Könkkölä ehdotti 0€ ja Unna Luoma kannatti 
ehdotusta. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 8/6. 
 

5. Jyväskylän metsänkävijät: Hanke hakee rahaa Kolon kalustuksen parantamiseen ja 
kuljetukseen tilaan tuleville taittopöydille yhteensä 1945,83€. Hallitus esittää annettavaksi 
1596,45€, joka ei sisällä 18 kpl kääntöpyöriä jarruilla. Jonna Könkkölä ehdotti koko 
summaa, mutta veti keskustelun jälkeen ehdotuksensa pois. Hyväksyttiin hallituksen esitys. 
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6. “Bodcast” -Podcast ryhmä: Hanke hakee rahaa podcastien mainoskampanjaan 
Instagramissa, Youtubessa ja Snapchatissa 900€. Hallitus esittää annettavaksi 660€ kattaen 
kaikkien muiden kanavien paitsi Snapchatin mainonnan. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus. 

 
 

Rahaa oli haettu yhteensä 5967,60€ ja jaossa sitä oli yhteensä 5192,16€. Rahaa hankkeille 
myönnettiin lopulta 4996,57€. Myönnetyt päätökset etenevät virkamiespäätöksentekoon. 
Loput jakamatta jääneet rahat suunnataan nuorisovaltuuston omaan, nuoria hyödyttävään 
toimintaan. 

 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
 

Pohjaesitys: Merkitään kokouksessa muut esille tulleet asiat tiedoksi pöytäkirjaan. 
 

Kokous: Keskusteltiin lopun jäljelle jääneen hankerahan kohdentamisesta. Rahaa ei päätetä 
lukita mihinkään, vaan nuorisovaltuusto päättää käyttää lopun hankerahan omaan nuoria 
hyödyttävään toimintaan. 

 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala päättää kokouksen klo 19.00. 
 

Kokous: Puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala päätti kokouksen klo.18.58 
 
 
 
 

 
Olli-Pekka Louniala, puheenjohtaja  Lotta Naumanen, sihteeri 

 
 
 
 

Viivi Wahlberg, pöytäkirjantarkastaja             Unna Luoma, pöytäkirjantarkastaja 


