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§ 44
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa xx.xx.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Merkitään tiedoksi.

Järvenpää
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja
06.06.2019

§ 45
Nuorisovaltuuston seuraava kokous
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lemmelä
johanna.lemmela@jarvenpaa.fi
koulunuorisotyöntekijä
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
Nuorisovaltuusto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Seuraava kokous 12.8.2019 klo 16:30 nuorisotila Temal
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Nuorisovaltuusto, § 42,15.04.2019
Nuorisovaltuusto, § 46, 06.06.2019
§ 46
Yhteisökontti Rantapuistoon
JARDno-2019-1305
Nuorisovaltuusto, 15.04.2019, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Ylimyllymaa
jonna.ylimyllymaa@jarvenpaa.fi
nuorisovaltuuston edustaja
Järvenpään nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman yksi keskeisistä tavoitteista on
lisätä nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Nuorisovaltuusto haluaa
kohdata kaupunkilaisia ja näkyä kaupunkikuvassa. Näin lisätään eri-ikäisten
kaupunkilaisten tietoisuutta nuorisovaltuustosta.
Kesällä koululaisten loma-aikana, Järvenpään uudistettu monipuolinen Rantapuisto on
ahkerasti niin nuorten, kun kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Nuorisovaltuusto
esittää, että Rantapuistoon tulisi "yhteisö- kontti" skeittipuiston välittömään
läheisyyteen, puiston läpikulkuväylän varrelle. Yhteisö- kontti voisi olla käytössä
kaupungin eri palveluilla, yhteisöillä ja myös yhdistyksillä. Kontin tavoitteena olisi eri
ikäisten kaupunkilaisten kohtaaminen, nuorten toimintaympäristössä.
Nuorisopalvelut järjestää toukokuusta heinäkuuhun skeittipuiston läheisyydessä
ulkonuorisotilan (ti,ke,pe 16-21), jossa palvelu viedään asiakkaan luokse.
Nuorisopalvelut voisi hallinnoida yhteisökonttia ja pitää sitä nuorten kesäpalveluiden
"pääkonttorina". Nuorisovaltuusto on valmis sitoutumaan mukaan toimintaan ja
pitäisi viikottain "meet and greet" nuorisovaltuusto iltapäivää, joka edistää
nuorisovaltuuston tavoitetta näkyvyydestä ja tunnettavuudesta. Lisäksi yhteisö kontti
voisi tarjota yhdistyksille ja yhteisölle mahdollisuutta järjestää erilaisia pop-up
tapahtumia, jotka lisäisivät eri-ikäisten kaupunkilaisten kohtaamista (esim. ikäihmisten
perjantai-iltapäivä kaffet).
Yhteisökontin visuaalinen ilme tehtäisiin taideprojektina nuorisopalveluiden
koordinoimana niin, että. konttiin maalattaisiin näkyvästi Järvenpään kaupungin
tunnisteet. Vaikka uudistetussa Rantapuistossa on pyritty huomioimaan kaikkien
kaupunkilaisten tarpeet, yhteisökontilla voidaan edistää vielä nuorten, aikuisten ja
ikäihmisten kohtaamista ja olla todella siellä missä asukkaat viettävät vapaa-aikaansa.
Nuorisovaltuuston jäsen Jonna Ylimyllymaa on osallistunut asian valmisteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
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Nuorisovaltuusto esittää kaupunkikehityslautakunnalle, että yhteisökontti otetaan
käyttöön Rantapuistossa niin, että se olisi toiminnassa jo toukokuussa kun
nuorisopalvelujen toiminta skeittiparkin läheisyydessä alkaa,
Päätös
Päätetään päätösehdoistuksen mukaisesti. Nuorisovaltuusto toivoo, että kontti
saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.

Nuorisovaltuusto, 06.06.2019, § 46
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lemmelä, Jari Ahola
johanna.lemmela@jarvenpaa.fi, jari.ahola@jarvenpaa.fi
koulunuorisotyöntekijä, erityisasiantuntija
Rantapuistoon on tuotu nuorisopalveluiden hallinnoima yhteisökontti, jonka
tarkoituksena on edistää Järvenpään palveluiden toimimista rantapuistossa, sekä
tarjota käyttöä myös yhdisyksille ja muille sidosryhmille. Kontti on käytettävissä koko
kesäajan.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
Nuorisovaltuusto on päättää järjestää kesäkuun jokaisena keskiviikkona klo 17-19
kaikille avoimet NUVA-kahvit, jonka tarkoituksena on edistää nuorisovaltuuston
tunnettavuutta ja vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.
Päätös
Päätetään päätösehdoituksen mukaisesti.

Järvenpää
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja
06.06.2019
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Nuorisovaltuusto, § 12,16.01.2019
Nuorisovaltuusto, § 36,20.03.2019
Nuorisovaltuusto, § 47, 06.06.2019
§ 47
Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
JARDno-2018-4282
Nuorisovaltuusto, 16.01.2019, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahola
jari.ahola@jarvenpaa.fi
erityisasiantuntija
Nuorisovaltuuston tulee laatia itselleen toimintasuunnitelma ja talousarvio kullekin
toimintakaudelle. Tästä tulee käydä ilmi seuraavia asioita: ¤ Toiminta-ajatus,¤
Kokoukset, lautakuntatyöskentely, edustukset ja työryhmät, ¤ aloitteet ja esitykset, ¤
koulutus ¤ tiedottaminen, ¤ tapahtumat, ¤ yhteistyö
Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan työryhmän, jonka tehtävänä on yhdessä
esittelijöiden kanssa laatia esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
Nuorisovaltuusto nimeää työryhmän toimintasuunnitelman ja talousarvion
työstämiseksi vuodelle 2019. Työryhmään nimetään mukaan nuorisopalveluiden
edustaja.
Päätös
Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarviotyöryhmään ilmoittautuivat
seuraavat henkilöt: Oskari Spåra, Arttu Honkanen, Emilia Suhonen, Pyry Aronen,
Samuel Luukkanen, Jonna Ylimyllymaa, Saga Santonen, Niko Kotilainen ja Miro
Pihlajamaa sekä yksi työntekijä nuorisotoimistosta.
Työryhmä sopii itsenäisesti kokousajoistaan.

Nuorisovaltuusto, 20.03.2019, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahola
jari.ahola@jarvenpaa.fi
erityisasiantuntija
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
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Nuorisovaltuusto hyväksyy itselleen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja arvion
taloudestaan vuodelle 2019.
Päätös
Nuorisovaltuusto päättää tehdä selvityksen hupparien hankinnoista ja tehdä
hankinnan.
Jatketaan toimintasuunnitelman työstöä ja siirretään hyväksyminen seuraavaan
kokoukseen.

Nuorisovaltuusto, 06.06.2019, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahola
jari.ahola@jarvenpaa.fi
erityisasiantuntija
Ehdotus
Esittelijä: Jari Ahola, erityisasiantuntija
Nuorisovaltuusto hyväksyy itselleen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja arvion
taloudestaan vuodelle 2019.
Päätös
hyväksytään päätösehdoituksen mukaisesti.

Järvenpää
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja
06.06.2019
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§ 48
Harrastemessut 2019
Järvenpäässä järjestetään harrastemessut 17.8 klo 10-15.
Ehdotus
Nuorisovaltuusto osallistuu harrastemessuille yhteisellä pisteellä nuorisopalveluiden
kanssa. Tapahtuma työryhmä suunnittelee sisältöä nuorisovaltuuston pisteelle.
Päätös
Hyväksytään päätösehdoituksen mukaisesti.

