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PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Pohjaesitys: Puheenjohtaja Atte Kunnari avaa kokouksen klo 16.30. 
 

Kokous: Puheenjohtaja Atte Kunnari avasi kokouksen klo 16.37. 
 

 
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: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Muita läsnäolijoita 

olivat Mikael Wikman ja kaupunginhallituksesta Johanna Karjula.  
 
 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2kpl), ja ääntenlaskijat (2kpl). Hallitus 
esittää pöytäkirjantarkastajiksi Viivi Wahlbergia ja Kiira Tuomista sekä ääntenlaskijoiksi Atte 
Kunnaria ja Katja Laitista. 
 

 
Kokous: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulrika Rantala ja Ruhan Kartik ja 
ääntenlaskijoiksi Satu Paasonen ja Katja Laitinen.  

 
 
 



JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   
 
NUORISOVALTUUSTO 
PÖYTÄKIRJA 
12/2020 
________________________________________________________________________  
         
Aika:     Tiistai 25.08.2020 klo 16.30-18.30 
Paikka:    Veturitallit, 
    Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä 
     
________________________________________________________________________  

 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 

 
Pohjaesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Kokous: Lisättiin uudeksi kohdaksi 12 kouluvierailu Vesankaan ja uudeksi kohdaksi 13 yhteistyö 
nuva.ry:n kanssa. Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 
Pohjaesitys: Tuodaan esille nuorisovaltuustolle seuraavat asiat: 

 
- Katja Laitinen kertoo Fifty-sixty -joukkorahoituskokeilun valintaraadista, 

johon hänet on pyydetty 
- Atte Kunnari kertoo Leo-päivien peruuntumisesta 

 
Kokous: Käytiin läpi ilmoitusasiat. Lisäksi Unna Luoma kertoo EU nuorten huippukokouksesta.  

 
 

 
6. European Week of Regions and Cities 

 
Pohjaesitys: Unna Luoma kertoo European Week of Regions and Cities -tapahtumasta. Valitaan 

edustajat tapahtumaan.  
 
Kokous: Suljetun lippuäänestyksen tuloksena valittiin edustajiksi Unna Luoma ja Ruhan Kartik.  

 
 

7. Edustustehtävien kuulumiset 
 
Pohjaesitys: Käydään läpi edustustehtävien kuulumiset. 

 
Kokous: Käytiin läpi edustustehtävien kuulumiset.   

 
 

8. Huippukokouksen markkinointi 
 
Pohjaesitys: Keskustellaan huippukokouksen (22.9.) markkinoinnista ja suunnitelmasta. Hallitus 

ehdottaa että kokous pidetään klo 12-14 kaupungintalolla, joko läsnä tai etäyhteydellä.    
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Kokous: Päätettiin, että mainonnassa käytetään julisteita, kuulutuksia ja Wilma-viestejä. 
Markkinointi kouluilla on koulujen edustajien vastuulla, ja Katja Laitinen tekee siihen selkeät 
ohjeet. Ohjeet laitetaan nuvan Whatsapp-ryhmään. Huippukokous järjestetään joko niin, että 
kaikki ovat läsnä, vain vanha hallitus ja uudet nuvalaiset ovat läsnä, vanha hallitus ja vapailta 
paikoilta tulevat ovat läsnä, tai kaikki ovat etäyhteydellä. Kokous pidetään 22.9.  klo 12-14. 
Alustava suunnitelma on, että paikalla ovat hallitus, uudet nuvalaiset, jatkavat nuvalaiset ja 
vapailta paikoilta hakijat. Sääntömuutosehdotuksia tehdään yksittäisinä henkilöinä, mutta niitä 
voi tulla ehdottamaan ja muokkaamaan huippukokousta edeltävään hallituksen kokoukseen, 
jotta hallituksen kanssa voi muokata ehdotuksia. Muuten kaikki muutosehdotukset tehdään 
huippukokouksessa.  

 
 

9. Reippaiden poikien hankeraha-hakemus 
 

Pohjaesitys: Reippaat pojat ry:lle on myönnetty bussimatkoihin 1900€, mutta koska matka on 
peruuntunut, he hakevat sen sijasta rahaa eräkämpän kunnostamiseen. Hallituksen pohjaesitys 
on, että rahaa uuteen hankkeeseen ei myönnetä, sillä kyseessä ei ole hankkeen muuttaminen 
vaan kokonaan vaihtaminen.  
 
Kokous: Päätettiin hallituksen pohjaesityksen mukaan.  

 
 

10. Nuorisovaltuuston kokoonpano 
 
Pohjaesitys: Myönnetään jäsenyys Jerico Meskukselle, joka on hakenut vapaalta paikalta 

nuorisovaltuustoon.  
 
Kokous: Myönnettiin jäsenyys Jerico Meskukselle, joka on hakenut vapaalta paikalta 

nuorisovaltuustoon.  
 
 

11. Moporeittien selkeyttäminen Jyväskylässä 
 
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa, että seuraavassa työryhmäkokouksessa selvitetään moporeittien 

selkeyttämisen mahdollisuutta.  
 

Kokous: Väinö Nurminen teki vastaehdotuksen, että asia palautetaan valmisteluun, eikä 
työryhmää tehdä vielä. Tasaäänestyksen ja puheenjohtajan ratkaisun jälkeen päätettiin, että 
asiasta ei tehdä työryhmää seuraavaan työryhmäkokoukseen.  
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12. Kouluvierailu Vesankaan 
 
Kokous: Kouluyhteistyövastaavat ovat yhteydessä koulun edustajiin ja kouluvierailu pidetään 
alustavasti ensi tiistaina.  
 
 

13. Yhteistyö nuva.ry:n kanssa 
 
Kokous: Väinö Nurminen kertoi nuva.ry:n sisä-suomen piiristä, ja saunatapahtumasta nuorille 
vaikuttajille. Nuvalle tehtiin yhteistyöehdotus tapahtuman järjestämiseen. Päätettiin, että asia 
lykätään seuraavaan kokoukseen, johon tarkennetaan, onko muihin nuorisovaltuustoihin otettu 
yhteyttä yms.  
 
 

14. Kuukauden nuvalainen 
 
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa kuukauden nuvalaiseksi Lumikkia. Kyseinen henkilö on ollut 

innokas toiminnassa ja projekteissa kesänkin aikana.  
 
Kokous: Leevi Lauttaanaho teki vastaehdotuksen, että kuukauden nuvalaista ei jaeta, sillä kesän 

aikana ei ole ollut tilaisuuksia olla aktiivinen. Äänestyksen tuloksena päätettiin, että kuukauden 
nuvalaista ei jaeta.  
 

 
15. Muut esille tulevat asiat 

 
Pohjaesitys: Merkitään kokouksessa muut esille tulleet asiat tiedoksi pöytäkirjaan. 

 
Kokous: Katja Laitinen muistutti, että hallituslaisten ja lautakuntien edustajat alkavat kirjoittaa 

testamenttejaan.  
 
 

16. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjaesitys: Atte Kunnari päättää kokouksen klo 18.30. 
 

Kokous: Atte Kunnari päätti kokouksen klo 18.39. 
 
 



JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   
 
NUORISOVALTUUSTO 
PÖYTÄKIRJA 
12/2020 
________________________________________________________________________  
         
Aika:     Tiistai 25.08.2020 klo 16.30-18.30 
Paikka:    Veturitallit, 
    Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä 
     
________________________________________________________________________  

 

 
 
 
Atte Kunnari, puheenjohtaja    Lotta Niemi, sihteeri 
 
 
 
 
Ulrika Rantala, pöytäkirjantarkastaja   Ruhan Kartik, pöytäkirjantarkastaja 


