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Saapuvilla olleet jäsenet
Sean McLoughlin, puheenjohtaja
Akseli Östberg
Arttu Honkanen
Henrik Heikkinen
Jonna Ylimyllymaa, saapui 17:04
Julia Pesonen
Laura Laakso
Miro Pihlajamaa, saapui 17:10
Saga Santonen, poistui 17:53
Sini Savolainen
Venla Lehtosalo
Arttu Rautava, varajäsen, saapui 17:08
Muut saapuvilla olleet
Noora Salo, nuorisotyöntekijä, sihteeri
Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö
Venäläinen Satu, Tutkija, poistui 17:45
Poissa

Emilia Suhonen, 1. varapuheenjohtaja
Oskari Spåra, 2. varapuheenjohtaja
Pyry Aronen
Ronja Honkanen
Viljami Paimen

Allekirjoitukset

Sean McLoughlin
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
18.12.2020

Noora Salo

Noora Salo
Sihteeri
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§ 48
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 18.12.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 49
Kuulumiset ja raportit kaupunginvaltuuston, lautakuntien sekä työryhmien kokouksista
JARDno-2020-2938
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Nuorisovaltuusto on nimennyt keskuudestaan edustajat kaupunginvaltuustoon ja
lautakuntiin seuraavasti:
Kaupunginvaltuusto (KV) : Puheenjohtaja, Sean McLoughlin
Hyvinvointilautakunta (HYVO) : Oskari Spåra, Saga Santonen
Opetus- ja kasvatuslautakunta (OPKA) : Venla Lehtosalo, Akseli Östberg
Kaupunkikehityslautakunta (KAUKE) : Julia Pesonen, Henrik Heikkinen
Lisäksi nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet seuraavien työryhmien
työskentelyyn:
Tiedotus ja viestintä: Saga Santonen, Emilia Suhonen, Oskari Spåra, Arttu
Honkanen, Pyry Aronen, Venla Lehtosalo, Julia Pesonen, Laura Laakso, Sini Savolainen,
Jonna Ylimyllymaa
Oppilaskuntatyöryhmä: Saga Santonen, Julia Pesonen, Sini Savolainen, Ronja
Honkanen, Arttu Honkanen, Pyry Aronen, Niko Kotilainen, Sean McLoughlin, Oskari
Spåra, Venla Lehtosalo, Jonna Ylimyllymaa
Yhteistyö työryhmä: Oskari Spåra, Julia Pesonen, Laura Laakso, Emilia Suhonen,
Arttu Honkanen, Ronja Honkanen, Pyry Aronen, Sini Savolainen, Venla Lehtosalo, Sean
McLoughlin, Jonna Ylimyllymaa, Saga Santonen
Tapahtuma työryhmä: Saga Santonen, Ronja Honkanen, Miro Pihlajamaa, Emilia
Suhonen, Jonna Ylimyllymaa
Nuorisovaltuuston ikärajan nostaminen: Sean McLoughlin, Emilia Suhonen, Ronja
Honkanen, Oskari Spåra, Saga Santonen, Arttu Honkanen
Yhdenvertaisuus työryhmä: Ronja Honkanen, Julia Pesonen, Saga Santonen, Emilia
Suhonen, Laura Laakso, Jonna Ylimyllymaa
Lisätietoja:
Noora Salo, 040 315 3835
noora.salo@jarvenpaa.fi
Ehdotus
Esittelijä: Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 50
Nuorisovaltuuston seuraava kokous
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Ehdotus
Esittelijä: Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja
Seuraava nuorisovaltuusto kokoontuu tammikuussa 2021.
Päätös
Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 51
Tutkimus: Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu
monimuotoistuvassa yhteiskunnassa
JARDno-2020-2748
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Tutkimushankkeessa ”Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden
neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa” pyritään kartoittamaan nuorten
näkemyksiä seksuaalisesta häirinnästä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa
etenkin siitä, minkälaista toimintaa seksuaalinen häirintä on nuorten näkökulmasta,
mitä se merkitsee ja millä tavalla se näkyy nuorten elämässä. Hankkeessa ollaan myös
kiinnostuneita siitä, millaiselta aiheesta käyty keskustelu muun muassa julkisuudessa
ja sosiaalisessa mediassa näyttää nuorten näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimukseen
kutsutaan mukaan ensisijaisesti 16 – 18 -vuotiaita nuoria, joiden toivotaan osallistuvan
tutkimukseen joko kirjoittamalla aiheesta, (zoomin kautta tehtävien) haastattelujen tai
aihepiiriä käsittelevien työpajakokoontumisien kautta. Tutkimukseen toivotaan
osallistuvan mahdollisimman monipuolisen joukon nuoria esimerkiksi sukupuoli- tai
seksuaali-identiteettien, asuinpaikan, yhteiskuntaluokan etnisen tai kulttuurisen
taustan sekä muiden sosiaalisten tekijöiden osalta. Aineistonkeruumenetelmiä
mukautetaan vallitsevan koronavirustilanteen asettamien rajoitusten mukaisesti.

Tutkimusaineistoksi kerätään kirjoituksia ja haastatteluja nuorten parissa. Tutkittavien
henkilötietoja (nimi, ikä, asuinpaikka) kerätään ainoastaan haastattelujen ja
kirjoitettujen kertomusten yhteydessä heidän itsensä kertominaan. Haastattelut
äänitetään, jos haastateltavat antavat tähän luvan. Äänitetyt haastattelut kirjoitetaan
analyysia varten tekstimuotoon siten, että niistä on poistettu kaikki tiedot, joiden
perusteella tutkittavan voisi tunnistaa. Tutkimuksen aikana aineistoa säilytetään
Helsingin yliopiston tiloissa lukituissa arkistokaapeissa sekä digitaalisesti
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuna. Tutkimuksen vastuullinen tutkija on
vastuussa tutkittavien tunnistetietojen ja tutkimusaineiston säilyttämisestä
tutkimuksen ajan.
Lisätietoja:
Satu Venäläinen
satu.venalainen@helsinki.fi
Nuose-projekti
https://blogs.helsinki.fi/nuose-projekti/
Ehdotus
Esittelijä: Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja
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Nuorisovaltuusto merkitsee tutkimuksen tiedoksi. Halukkaat nuorisovaltuuston
edustajista osallistuvat tutkimukseen.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuusto kävi keskustelua tutkimuksen teemasta sekä toteutuksesta.
Todettiin, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä on luonteeltaan erilaista ja
kokemukseen vaikuttaa tekijäosapuolen tuttuus.
Todettiin, että kyselyssä parempi vaihtoehto on valmiit kysymykset
täydentämismahdollisuudella, kuin avoin kerronta. Nuorisovaltuusto koki anonyymin
osallistumisen mahdollisuuden nuorille sopivalta.
Käyty lisäksi keskustelua häirintään liittyvästä termistöstä sekä häirinnän
tunnistamisesta.
Päätös
Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 52
Nuorisovaltuuston toimintakertomus
JARDno-2020-2849
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Liitteet

1 NuVa-Toimintakertomus20192020
Nuorisovaltuuston nimeämä toimintasuunnitelmatyöryhmä on
valmistellut nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman toimikaudelle 2019-2020.
Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan toimikautensa lopuksi puheenjohtajiston
valmistelemassa toimintakertomuksessa. Nuorisovaltuuston hyväksymä
toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sean McLoughlin nuorisovaltuuston edustaja, Emilia Suhonen
Nuorisovaltuusto hyväksyy laaditun toimintakertomuksen toimikaudelta 2019-2020.
Toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ehdotettu Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin myöntämisen lisäämistä
toimintakertomukselle. Asiasta oltiin yksimielisiä.
Päätös
Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Toimintakertomukseen lisätään sovitut asiat
ja se toimitetaan kaupunginhallistukselle tiedoksi.
Tiedoksi
KH
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Nuorisovaltuusto, § 46,18.11.2020
Nuorisovaltuusto, § 53, 17.12.2020
§ 53
Palautekysely Nuorisovaltuuston toimikaudesta 2019-2020
JARDno-2020-2660
Nuorisovaltuusto, 18.11.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyy 31.12.2020. Nuorisovaltuuston
jäseniltä, varajäseniltä sekä toiminnasta vastaavilta työntekijöiltä saatu palaute on
tärkeää toimintaa edelleen kehitettäessä ja esimerkiksi uuden nuorisovaltuuston
perehdytystä suunniteltaessa.
Linkki palautekyselyyn lähetetään nuorisovaltuuston jäsenille ja varajäsenille kun asia
on käsitelty 18.11. kokouksessa. Webropolin tuloksia käydään läpi nuorisovaltuuston
joulukuun kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Noora Salo nuorisotyöntekijä, Sean McLoughlin nuorisovaltuuston edustaja
Nuorisovaltuusto merkitsee palautekyselyn tiedoksi. Jokainen nuorisovaltuuston jäsen
vastaa kyselyyn marraskuun aikana. Sihteeri kokoaa vastaukset seuraavaa kokousta
varten.
Päätös
Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti.

Nuorisovaltuusto, 17.12.2020, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Salo
noora.salo@jarvenpaa.fi
nuorisotyöntekijä
Nuorisovaltuusto käsitteli kokouksessaan 18.11.2020/ § 46 palautekyselyä
toimikaudestaan 2019-2020.
Webropol - kysely on ollut nuorisovaltuuston jäsenten ja varajäsenten
täytettävissä. Kyselyyn vastasi 6 henkilöä, joka on noin kolmannes Nuorisovaltuuston
jäsenistä ja varajäsenistä.
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Nuorisovaltuuston palautekyselyssä toimikauden 2019 – 2020
osalta nuorisovaltuuston mielipidettä kartoitettiin kolmen väittämän sekä kolmen
avoimen kysymyksen keinoin. Kysymykset liittyivät kokemukseen vaikuttamisesta,
toiveista nuorisopalvelujen tarjoamalle tuelle sekä nuorisovaltuuston toiminnan
kehittämisajatuksiin.
Vastaajat kokivat nuorisovaltuuston toimikauden 2019 – 2020 vastanneen omia
odotuksiaan sekä pääasiassa saaneensa vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.
Nuorisovaltuuston koettiin edistävän nuorten äänen kuulumista kaupungin asioissa.
Merkittävimmiksi kokemuksiksi kyselyssä nousivat nuorten mielenterveyspalveluiden
kehittämiseen vaikuttaminen, esimerkiksi Zoturi-palvelun ja aloitteen keinoin. Lisäksi
merkittäväksi vaikuttamisen kokemukseksi vastauksissa koettiin nuorisovaltuuston
ikärajan laajentaminen.
Nuorisopalveluilta vastaajat toivoivat neuvontaa sekä tukea käytännön asioissa,
resursseja toimintaan ja puitteita kokouksille. Lisäksi tukea toivottiin
nuorisovaltuuston toiminnan tuomiseksi lähemmäs nuoria, esimerkiksi
aloitelaatikoiden muodossa osana kouluilla tehtävää nuorisotyötä.
Kehittämisen kohteiksi kyselyssä nousivat työryhmien toiminnan aktiivisuuden
lisääminen ja kehittäminen. Myös rivijäsenien aktiivisuuden edistäminen sekä
laajempi vaikuttamisen mahdollisuus esimerkiksi aloitteiden keinoin nousivat
kyselyssä toivotuiksi kehittämisen kohteiksi.
Järvenpään nuorisovaltuuston kehittämiseltä toivottiin entistä suurempaa
tavoittavuutta sekä laajempaa vaikuttamisen mahdollisuutta yhä useammalle
nuorelle, nuorisovaltuuston rooli on tuoda nuorten näkemyksiä esille.
Myös nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien ja tavoitteiden selkeyttäminen
nousi kyselyssä yhdeksi kehitettäväksi kohteeksi. Nuorisovaltuustovaaleissa
ehdokkaiden vähäinen määrä sekä ehdokkaiden selkeiden vaalitavoitteiden puute
koettiin hankalaksi ja vaalien konseptin vapauttamista toivottiin.
Ehdotus
Esittelijä: Noora Salo nuorisotyöntekijä, Sean McLoughlin nuorisovaltuuston edustaja
Kyselyn vastausten yhteenveto käydään läpi. Nuorisovaltuusto tekee tuloksista
tarvittavat johtopäätökset sekä käytännön ehdotukset kehittämistyön tueksi,
hyödynnettäväksi tulevan nuorisovaltuuston perehdytyksessä ja muussa toiminnassa.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuusto kävi keskustelua kyselyn tuloksista ja tunnisti kyselystä nousseet
kehittämiskohdat. Pohdittu nuvan toiminnan näkyvyyden lisäämistä, esimerkiksi
perusopetukseen vietävien oppituntikokonaisuuksien keinoin.
Keskusteltu toiminnan läpinäkyvyyden sekä nuorten arkipäiväisiin asioihin
vaikuttamisen merkityksestä toiminnan tavoittavuudelle ja vaikuttavuudelle.
Päätös
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Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Sihteeri kokoaa konkreettiset ehdotukset
seuraavan nuorisovaltuuston hyödynnettäväksi.
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Muutoksenhakukielto
§48, §49, §50, §51, §52, §53
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

