
Oulun nuorisovaltuusto ONE
Pöytäkirja
Kokous 2/2023

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut
Postiosoite: PL 17, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Oulu 10 (Torikatu 10 A), 90100 Oulu
Puhelin: 0447038290

Aika: 23.02.2023 klo 17.00
Paikka: Oulu10, Torikatu 10, NVH142

1§ Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Jesse Rousu avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.53.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Todetaan kokouksen osallistujat:
Todetaan, että läsnä ovat:
(x) Harju Lilja
(x) Hasan Tiba
(x) Hassinen Elias
(x) Holappa Emma
(x) Hämäläinen Armiida
(x) Höyhtyä Tornado
(x) Ikonen Immo
(x) Kannisto Emma
(x) Koskela Santeri
(x) Kouri Saga
(x) Lahdensivu April
(x) Meriläinen Pietari
(x) Mertala Sara
(x) Multasniemi Aatu
(x) Nuopponen Mona
(x) Nyembo Grace
(x) Ollila Elias
(x) Pikkarainen Antti
(x) Rasinkangas Lassi
(x) Rousu Jesse
(x) Ruokola Saara
(x) Spårman Iida
() Vahtola Toivo
(x) Vaneeckhout Benjamin

Todetaan myös, että paikalla ovat puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset:
(x) Nooa Silvonen
(x) Mäkinen Noora
(x) Puolanne Anu
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2.2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työvaliokunnan esitys: Kokous on koolle kutsuttu ja kokouksen esityslista on jaettu osallistujille
viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Työvaliokunnan esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Emma Kannisto ja Pietari Meriläinen.

2.4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Työvaliokunnan esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3§ Ilmoitusasiat
Työvaliokunnan esitys: Käydään läpi ilmoitusasiat.

Päätös: ONElaisia haastateltu viestintätyöpajan toimesta. Odottavat innolla koko ONEn vierailua
työpajalle. Viestintätyöryhmä muistuttaa, että jos tehdään vierailuja tms. niistä kannattaa tehdä
postauksia ONEn IG:hen.

4§ Terveiset lautakunnista

4.1. Sivistyslautakunta
Työvaliokunnan esitys: Sivistyslautakunnan kokouksiin
osallistuneet ONEn jäsenet kertovat terveiset.

Päätös: Käytiin läpi terveiset.

4.2. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Työvaliokunnan esitys: Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksiin
osallistuneet ONEn jäsenet kertovat terveiset.

Päätös: Käytiin läpi terveiset.

4.3. Yhdyskuntalautakunta
Työvaliokunnan esitys: Yhdyskuntalautakunnan kokouksiin
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osallistuneet ONEn jäsenet kertovat terveiset.

Päätös: Käytiin läpi terveiset.

4.4 Muut ONElle toimitetut terveiset
Työvaliokunnan esitys: Kuullaan muut ONElle toimitetut terveiset.

Päätös: Puheenjohtaja osallistunut kaupunginvaltuuston kokoukseen ja kertonut mm. ONEn
terveiset. Vastaanotto oli ollut lämmin, uutta ONEa onniteltiin.

4.5 ONEn terveiset eteenpäin
Työvaliokunnan esitys: Päätetään ONEn edustajien terveiset eteenpäin vietäviksi.

Päätös: Ei terveisiä. Jatkossa tämä kohta siirretään esityslistan loppuun.

5§ Työryhmien terveiset

5.1 Viestintätyöryhmä
Työvaliokunnan esitys: Viestintätyöryhmän puheenjohtaja kertoo työryhmän terveiset.

Päätös: Viestintätyöryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Armiida pitää lähiaikoina
koulutuksen saavutettavasta viestinnästä viestintätyöryhmälle. Myös työryhmän toiminnan
vuosikelloa on mietitty. Työryhmä odottaa edelleen onelaisten esittelymateriaalia (lyhyt kuvaus
itsestä sekä kuva).

5.2 Tapahtumatyöryhmä
Työvaliokunnan esitys: Tapahtumatyöryhmän puheenjohtaja kertoo työryhmän
terveiset.

Päätös: Tapahtumatyöryhmä ei ole vielä kokoustanut. Kokous tulossa lähiaikoina, jossa mietitään
mm. toimintasuunnitelmaa.
Huomio, jos työryhmät haluavat varata Oulu10:stä kokoustilan omiin kokouksiin, ilmoitus siitä
Anulle tai Nooralle. Kokoukset on aloitettava ennen klo 17 Oulu10:n aukioloaikojen vuoksi.

5.3 NERO -työryhmä
Työvaliokunnan esitys: NERO-työryhmän jäsen kertoo työryhmän
terveiset.

Päätös: NERO-työryhmälle tulossa koulutus lähiaikoina.
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5.4 Oulun kaupungin osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja
toiminnallisen tasa- arvon ohjausryhmä

Työvaliokunnan esitys: Oulun kaupungin osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja toiminnallisen tasa-
arvon ohjausryhmän ONEn edustaja kertoo ohjausryhmän terveiset.

Päätös: Ohjausryhmän kokouksessa käytiin läpi osallistuvaa budjetointia, lapsiystävällinen kunta
koordinaatioryhmän terveisiä, lapsistrategiaa sekä siihen liittyvää koulutusta.

5.5 Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osallisuuden tiimi
Työvaliokunnan esitys: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osallisuuden tiimin ONEn edustaja kertoo
tiimin terveiset.

Päätös: Työryhmässä käytiin läpi osallistuvaa budjetointia, osallisuuden tiekarttaa sekä
ruokaraadin toimintaa. Ruokaraadin tavoitteena parantaa kouluruoan laatua. Oulun kaupungin
verkkosivut uudistuvat, ja ne ovat valmiit vuonna 2024.

5.6 Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden työryhmä
Työvaliokunnan esitys: Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden työryhmän ONEn edustaja
kertoo työryhmän terveiset.

Päätös: Käytiin läpi terveiset.

5.7 Lapsiystävällinen kunta työryhmä
Työvaliokunnan esitys: Lapsiystävällinen kunta -työryhmän ONEn edustaja kertoo työryhmän
terveiset.

Päätös: Työryhmän vetäjän, Arttu Kuivalan kanssa sovittu tapaaminen, jossa hän kertoo
työryhmän toiminnasta lisää. Arttu tulee myös seuraavaan kokoukseen kertomaan toiminnasta.
Työryhmän varsinaisia jäseniä ONEsta ovat April ja Immo.

5.8 Lasten ja nuorten poikkitoiminnallinen työryhmä
Työvaliokunnan esitys: Lasten ja nuorten poikkitoiminnallisen työryhmän ONEn edustaja kertoo
työryhmän terveiset.

Päätös: Työryhmän kokouksessa käytiin läpi mm. oppimisen ja kasvun strategiatyötä sekä
opiskeluhuoltoon liittyvää hanketta.
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5.9 Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmatyöryhmä
Työvaliokunnan esitys: Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmatyöryhmän ONEn edustaja
kertoo työryhmän terveiset.

Päätös: Työryhmässä mietitty vierailuja kouluihin, joissa nuorisovaalien äänestysprosentti on
alhainen sekä vierailuja oppilaskuntien kokouksiin. Kerran vuodessa järjestettävää
opiskelijakuntafoorumia kehitetään sekä yhteistyötä ONEn ja opiskelijakuntien välillä vahvistetaan.

5.10 Digitaaliset palvelut nuorisopalveluissa ja verkkotyöryhmä (Siku)
Työvaliokunnan esitys: Digitaaliset palvelut nuorisopalveluissa ja verkkotyöryhmän ONEn edustaja
kertoo työryhmän terveiset.

Päätös: Työryhmä ei ole vielä kokoustanut.

5.11 Lasten ja nuorten OSBU (osallistuva budjetointi)
Työvaliokunnan esitys: Lasten ja nuorten OSBU-työryhmän ONEn edustaja kertoo työryhmän
terveiset.

Päätös: Ideoita tuli yhteensä 178, joista 30 koski lapsia ja nuoria. Ideat käsitellään seuraavan
kahden kuukauden aikana, ja sen jälkeen äänestetään.

5.12 Byströmin ohjaamon kehittämisryhmä
Työvaliokunnan esitys: Byströmin ohjaamon kehittämisryhmä ONEn edustaja kertoo työryhmän
terveiset.

Päätös: Työryhmä ei ole vielä kokoustanut.

5.13 Byströmin ohjaamon viestintätiimi
Työvaliokunnan esitys: Byströmin ohjaamon viestintätiimin ONEn edustaja kertoo työryhmän
terveiset.

Päätös: Työryhmä ei ole vielä kokoustanut.

5.14 Muut työryhmät tai raadit
Työvaliokunnan esitys: Muissa uusissa tai kertaluontoisissa työryhmissä tai raadeissa olleet ONEn
edustajat kertovat työryhmistä tai raadeista terveiset.
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Päätös: Ekstremismin torjunnan paikallinen yhteistyöryhmä:
Työryhmässä käytiin läpi mm. teräaseiden kantelun yleistymistä, jengikulttuurin nousua,
nöyryytyskulttuuria ja nuuskan sekä käytetyn nuuskan toistuvaa käyttöä.

6§ Kummivaltuutetut

Esitys: Tilannekatsaus kummivaltuutettuihin.

Noora esitteli kummivaltuutettutoiminnan ja materiaali löytyy nyt ONEn teamsistä. Tällä hetkellä
ilmoittautunut 12 kummivaltuutettua. Jesse vie terveisiä valtuustoon, jotta saadaan lisää
ehdokkaita.

Päätös: Valitaan ehdokkaat kummivaltuutetuille. Valitaan yhdelle valtuutetulle kaksi onelaista.
Tiedot löytyvät ONEn teamsistä.

7§ Osallisuusryhmien nuorisovaltuutettu kummit

Työvaliokunnan esitys: Valitaan osallisuusryhmille kummit.

Noora esitteli alueellisen lasten ja nuorten osallisuusryhmien toimintaa. Oulussa on 14 alueellista
lasten ja nuorten osallisuusryhmää.
Päätös: Valitaan kummit alueellisiin lasten ja nuorten osallisuusryhmiin. Tiedosto löytyy ONEn
teamsistä.

Tauko ajassa 19.20
Tauko päättyy ajassa 19.30.

8§ Eduskuntavaalipaneeli

Työvaliokunnan esitys: Keskustellaan ja sovitaan, kuinka asian kanssa edetään.

Päätös: Eduskuntavaalipaneelista ottaa kopin tapahtumatyöryhmä sekä kaikki halukkaat onelaiset.
Paneeliin kysytään kysymyksiä laajemmalta joukolta nuoria koulujen kautta, sekä Jesse kysyy tilaa
Lyseolta.

9§ Yhteistyö Pohjois-Suomen lukiolaisten piirin kanssa

Työvaliokunnan esitys: Päätetään tehdäänkö yhteistyötä Pohjois-Suomen lukiolaisten piirin kanssa

Päätös: Yhteistyö toteutetaan ja budjetti siihen 60€.
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10§ Kannanotto Oulun joukkoliikenteestä

Työvaliokunnan esitys: Nuorisovaltuustolta on pyydetty kannanottoa Oulun joukkoliikenteestä.
Keskustellaan joukkoliikenteestä yleisesti, sekä sen palvelutasosta. Tehdään päätös, miten
edetään asian kanssa.

Päätös: Sovitaan, että jokainen laittaa ajatuksia whatsappiin, joita työvaliokunta hyödyntää
kirjoittaessa kannanotton. Asialla on kiire. Käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

Armiida Hämäläinen ja Tornado Höyhtyä poistuvat ajassa 20.05.

11§ Budjetti

Työvaliokunnan esitys: Käydään nuorisovaltuuston budjetti läpi. Sisältää Santeri Koskelan
esityksen puheenjohtajan rahankäyttöoikeudesta.

Päätös: Noora esitteli ONEn tämän hetken budjetin.
Puheenjohtaja Jesse Rousu poistuu ajassa 20.14.
Santeri Koskela pitää esityksen puheenjohtajan rahankäyttöoikeudesta, jossa puheenjohtajalle
myönnettäisiin 250 € kertasumma tarpeellisiin ja äkillisiin kuluihin ilman nuorisovaltuuston
kokouspäätöstä, esim. tapahtumiin tai kokouksia varten tuleviin kuluihin. Kulut todistettaisiin
kuiteilla, sekä ne ilmoitetaan aina ONEn seuraavassa kokouksessa.
Käytiin keskustelua, joiden pohjalta tehdään uusi ehdotus, jonka valittu työryhmä toteuttaa
yhdessä.

Päätös: Tehdään uusi esitys seuraavaan kokoukseen keskustelujen pohjalta.

Tiba Hasan poistuu ajassa 20.23.
Puheenjohtaja Jesse Rousu palaa takaisin ajassa 20.29.

12§ Nuva Ry jäsenmaksut

Esitys: Maksetaan nuorisovaltuutettujen vuoden 2023 Nuva Ry:n jäsenmaksu nuorisovaltuuston
budjetista.

Päätös: Maksetaan Nuva ry:n jäsenmaksut vuodelle 2023.

Ida Spårman poistuu ajassa 20.34.
Sara Mertala poistuu ajassa 20.38.

13§ Toimintasuunnitelma 2023

Työvaliokunnan esitys: Tehdään toimintasuunnitelma vuodelle 2023
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Päätös: Työvaliokunta valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2023 seuraavaan kokoukseen.

14§ Muut asiat

Esitys: Käydään läpi muut esille tulevat asiat.

Benjamin Vaneeckhout poistuu ajassa 20.40.

Päätös:
- Vuolle kiinnostunut yhteistyöstä. Noora laittaa infoa whatsappiin. Ilmoittakaa halukkuutenne,

jonka jälkeen Jesse laittaa viestiä Vuolteen suuntaan.
- Suunnitteilla työpajavierailu, Sos-lapsikylän kanssa toteutettava yhteistyö, tapaaminen vanhan

onelaisten sekä VAMOSin kautta toteutettavan hiljaisten nuorten ääni -toiminnan kanssa.
- Lasten ja nuorten kaupunkikokous 9.5.2023 klo 12-15 Talvikankaan koululla. ONEsta kolme

edustajaa kaupunkikokoukseen. Edustajat paikalla koko päivän. Ehdotukset oltava valmiina
17.3. mennessä. ONEn pj. pitää tilaisuudessa avauspuheenvuoro ja 1. varapj. toimii toisena
puheenjohtajana.

- Kaikkien kesäfestarit kesäkuussa. Haluaako ONE osallistua? Päätös siirretään ensi
kokoukseen. Ilmoittautumisella on kiire, sillä ne käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lassi Rasinkangas poistuu ajassa 20.47.

15§ Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.48.
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