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Tervetulosanat, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen 

Kaupunginjohtaja muistutti, että lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden päätöksentekijöitä ja 
vaikuttajia. ”Vaikuttaminen on hyvä aloittaa jo nuorena ja yhtä lailla kuin valtuutetuilla on 
lapsillakin tavoite tehdä hyvää. Valitettavasti kaikkea ei pysty saavuttamaan, kun ei ole rahaa tai 
asia ei ole kunnan ydintehtävää. Ideoita saa aina esittää ja mahdollisesti osa pystytään 
toteuttamaan.” 
 
Kaupunginjohtaja puhui yhteiskunnan velvollisuuksista ja oikeuksista. ”Olemme demokraattinen 
maa ja pärjäämme monessa asiassa maiden valtioiden joukossa. Oikeudet ovat auttaneet 
saavuttamaan hyvän aseman. Meillä on mm. maksuton koulutus. Meillä on myös velvollisuuksia, 
kuten oppivelvollisuus, joka edesauttaa teitä jatko-opintoihin ja saavuttamaan teille tärkeitä 
asioita.” 
 
Hän muistutti myös, että jokaisella pitää olla oikeus tulla hyvällä mielellä kouluun, eli ei saa joutua 
kiusatuksi tai olla kiusaajana.  
 
 
 



 

 
Koulu + kouluympäristö+ kouluruoka 
(Liikuntapaikkapäällikön Mika Lehtisen vastaukset tulleet kirjallisena) 
 

Nokian koulu Miksi homekouluja ja -päiväkoteja ei ole pidetty alun perin kunnossa? 
Tarkoitus on pitää koulut ja päiväkodit hyvässä kunnossa.  Saattanut olla 
rakennuksessa virheitä tai niissä on ollut ongelmia. Kunnossapidossa ym. on saatettu 
tehdä virheitä ja niistä pitää ottaa opiksi. Jatkossa haluamme pitää rakennuksista 
hyvää huolta ja siihen pitää riittää rahaa.  (Pikka) 

  
Myllyhaka  Myllyhaan uuden koulun valmistuminen: Milloin vanha koulu puretaan? Milloin 

uutta aletaan rakentaa? Mikä on arvioitu valmistumisaika?  
  

Myllyhaan koulun suunnittelu aletaan tänä keväänä ja rakennetaan 2018- 2019 
aikana. Sijoituspaikka saattaa vielä muuttua.  Koulu valmistuu 2020. (Pikka) 

 
Voiko oppilaat päästä osallistumaan Myllyhaan uuden koulun suunnitteluun? 
Miten? 
 
Rehtorien ja opettajien kanssa pääsette miettimään, miten oppilaat otetaan mukaan 
koulun suunnitteluun. (Pikka) 

 
Vahalahti Mikä on Vahalahden koulun kohtalo? Voiko Vahalahti pysyä omana koulunansa? 
  

Kouluverkkoselvistys tehty 2016 ja 2021-22 lukuvuoden loppuun säästyy kaikki 
koulut. Vahalahden oppilasmäärä on pienentymässä tulevaisuudessa ja tällöin on 
mietittävä onko koulua kannattavaa pitää. (Pikka) 
 
Mahdollisesti tulevaisuudessa on mietittävä Tottijärven ja Vahalahden koulun 
yhdistämistä. (Pikka) 

  
Lapa Olisiko mahdollista tehdä enemmän yhtenäiskouluja? 

Tässä hetkellä on suunniteltu yksi uusi yhtenäiskoulu, joka rakennetaan Vihnuskadun 

varteen Penttilänpuiston puolelle, jolloin Kankaantaan koulun ja Nokianvirran koulun 

toiminta yhdistetään yhtenäiskouluksi ja vanhat koulurakennukset puretaan. Tällä 

hetkellä ei ole suunnitteilla Nokialle muita yhtenäiskouluja. (Pikka) 

Alhoniitty Miksi luokissa on niin paljon oppilaita, ettei opettaja ehdi tunnin aikana 
neuvomaan kaikkia?  

 Ryhmäkokoasiat ovat haasteellisia. Loppujen lopuksi kyse on resursseista, eli on vain 
tietty määrä rahaa. Nokialla ryhmäkoko ja ohjaajaresurssit ovat kuitenkin 
vertailukelpoisia naapurikuntien kanssa. (Lähde) 

  
 Äänestyksen perusteella ryhmäkoot ovat tällä hetkellä sopivia. 
 



 
 
Kankaantaka Voitaisiinko koulukirjoja hankkia tarpeeksi ja voisivatko ne olla ajankohtaisia?  

Oppikirjamäärärahoja on lisätty, mutta edelleenkään ei välttämättä ole tarpeeksi. 
Sähköisiä materiaaleja pitää rinnalla hankkia. Tulevaisuudessa sähköisten 
materiaalien lisääntyessä paranee oppikirjojen tilanne. (Lähde) 

 
Nokian koulu Miksi kirkkoon kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustiedon ja uskonnon väliltä 
tai miksei näitä oppiaineita yhdistetä? 

Koko Suomen maassa tätä on pohdittu uuden oppisuunnitelman tehtäessä voisiko 
nämä ryhmät yhdistää. Uskonnon tunneilla ei enää opeteta uskon tunnustuksia, 
mutta kaikki evankeliseen kirkkoon kuuluvat saavat uskonnon opetusta. 
Elämänkatsomustiedon tunnille saa osallistua kirkkoon kuulumattomat tai muihin 
uskontokuntiin kuuluvat. Tämä saattaa muuttua tulevaisuudessa. (Pikka) 

 
Kankaantaka Olisiko mahdollista, että kaupunki tekisi yhteisen päätöksen siitä, että Nokian 

koulujen oppilaskuntien hallituksilla olisi enemmän aikaa kokoontua (esimerkiksi 
yksi kiinteä tunti viikossa)? 

 Opetussuunnitelmaan on määritelty tietty määrä oppitunteja. Valinnaiseen 
aineeseen voisi lisätä oppilaskunnan ohjaavaan tunnin, josta voisi keskustella ja 
tehdä esityksen koulun rehtorille.  (Lähde) 

 
Kankaantaka Voisiko olla mahdollista, että koulupäivät alakoulussa eivät venyisi kohtuuttoman 

pitkiksi? 
 Eri kouluissa on erilaiset aikataulut ja työjärjestykseen riippuu koulukyydit ja 

tilaratkaisut. Tiloja ei ole tarpeeksi oppitunneille, jotta voitaisiin pitää tunnit 
tiivistettynä. Kannattaa olla yhteydessä rehtoriin voisiko hän tehdä asialle jotain. 
(Lähde) 

 
Koskenmäki Pystyykö mistään ottamaan siivua rahaa, että voidaan rahoittaa työkirjoja 

oppilaille? 
Oppikirjojen osalta määrärahoja on lisätty, mutta tulevaisuudessa asiaa yritetään 
parantaa. (Lähde) 
 
Myöhemmin täysistunnon aikana muutama valtuutettu lupasi muistaa asian, kun 
budjettia laaditaan. Asia on ollut esillä jo viime keväänä nuorisovaltuuston 
vaikuttajapaneelin aikana. (Lehtonen, Peurala) 

 
Koskenmäki Voisiko olla valmiit listat liikuntatuntien sisällöstä ja oppilaat saisi itse vaikuttaa 

niihin? 
 Oppilailla voisi olla mahdollisuus suunnitella liikuntatuntien sisältöä. Yläkoulussa 

oppilaat ovat saaneet jo vaikuttaa liikuntatunteihin, Kannattaa olla suoraan 
yhteydessä oman koulunsa rehtoriin ja liikunnanopettajaan, sekä toivoa asiaa. 
(Lähde) 

 

 
 



 
Siuro Voisiko koulun pihaa saada viihtyisämmäksi esimerkiksi telineillä tai istutuksilla? 

Vuonna 2019 on tarkoitus laittaa Siuron piha kuntoon ja tänä vuonna alkaa 
suunnittelu. Kaupunginpuutarhuri lupasi ottaa suunnitteluun mukaan Siuron koulu 
oppilaat, jos vain on työntekijänä kaupungilla. (Hannuksela) 

  
Siuro Pihamme läpi ajaa autoja. Opettajat joutuvat ajamaan parkkipaikalle pihan läpi, 

samoin öljyauto yms. kuljetukset. Joka päivä myös ruokakuljetus ajaa pihamme 
läpi, usein vielä välitunnin aikana. Voisiko turvallisuuden lisäämiseksi tehdä jotain? 

 Suunnitelmissa on, että pihaan on tulossa kiertotie (Hannuksela) 
 
Tottijärvi Jalkapallomaalien verkot ovat niin hapertuneet, että niistä menee pallo läpi. 

Voisimmeko saada uudet? 

 Kiitos tiedosta. Tarkistamme maalien ja verkkojen tilanteen tulevan kevään-kesän 

aikana ja tarvittaessa kunnostetaan ja vaihdetaan ne. (Lehtinen) 

Valtuutettu muistutti, että korjauksissa, jotka ei vie isoa summaa rahaa kannattaa 
olla ajoissa yhteydessä liikuntapaikkapäällikköön. Nämä asiat pitää saada kuntoon. 
(Hiltunen) 

 

Koulumme pihassa on vanha kiipeilyteline, joka on tosi huojuva. Voisiko sen tilalle 

saada uuden? 

Tarkastetaan keväällä ja katsotaan riittääkö rahaa telineen korjaamiseen. 

(Hannuksela) 

Olisipa kivaa kun koulun pihassa olisi trampoliini. Olisiko sellainen mahdollinen? 

Trampoliinit ovat ihania, mutta vaarallisia julkisissa puistoissa. Maatrampoliini on 

mahdollista laittaa, jossa voi hyppiä yksi kerrallaan. Isommassa puistosuunnittelussa 

tätä voidaan harkita. (Hannuksela) 

Harjuniitty Koulullamme on nuorisotilat ja ne ovat isompien oppilaiden käytössä. Olisiko 

mahdollista, että myös 3.-4. luokkalaisille olisi avoimet nuorisotilat sekä 

iltapäivätoimintaa? 

 Vapaa-aikajaosto oli päässyt tutustumaan Harjuniityn hienoihin nuorisotiloihin.   

Nuorisotyöntekijöitä on vähän, mutta asiaa voidaan viedä nuorisopalveluihin ja 

miettiä onko mahdollista lisätä palveluita 3-4- luokkalaisille. (Hiltunen) 

 Nuorisopalvelut on tällä hetkellä keskittynyt tuottamaan palveluja nuorille, jotka ovat 

viiden luokkalaisia tai vanhempia, mutta asiasta voidaan keskustella toimintaa 

suunniteltaessa. (Taponen) 

 



 
Kankaantaka Voisiko kouluruuan laatuun panostaa?  

Kouluruokaan on panostettu jo tällä hetkellä, mutta työ jatkuu. Kouluruokalistalla 
olevat ruuat käy läpi laajan laatuprosessin ja nykyään käytetä kotimaista ruokaa 80% 
(liha, leipä, maito) Tällä hetkellä ei esimerkiksi saada kotimaista kalaa tai hedelmiä. 
(Rannikko) 
 
Kouluruoka täyttää 70- vuotta ja sitä juhlistetaan ensi syksynä. (Rannikko) 
 
Äänestyksessä lähes kaikki paikalla olevat lapset syö kouluruuan. 
 

Siuro Olisiko mahdollista, että ruokailussa olisi joskus vaihtoehtoja, joista saisi itse valita 
mitä syö? 

 Kasvisvaihtoehtoa on mietitty, että olisi joka päivä tarjolla vaihtoehtona. (Rannikko) 
 
Koskenmäki Voisiko järjestää kilpailun hävikkiruuan vähyydestä? Olisi palkinto. Tarkkailtaisi ja 

kerrottaisiin oppilaille, paljonko ruokaa menee hukkaan ja yritettäisiin vähentää 
sitä. 

 Ehdotettiin, että kouluissa voidaan tehdä oman koulun sisällä hävikkiruokakilpailun, 
jos olisi biojäteastiat joka luokalla. (Peurala) 

 
 Kouluruokapalveluissa mitataan hävikkiruokaa ja seurantaa todella paljon. Olisi hyvä, 

jos kilpailulla sitä pystytään vähentämään, mutta uskoo myös laadukkaamman ruuan 
lisänneen ruuan menekkiä. (Rannikko) 

 
 
Puheenvuoro: lasten ja nuorten liikuntamahdollisuudet Nokialla, Katri Manninen 
liikuntakoordinaattori 
 
Esitys liitteenä. 
Lisätietoja liikuntamahdollisuuksista lisäksi:  

Liikekalenteri: https://www.nokiankaupunki.fi/wp-

content/uploads/2017/08/lasten_ja_nuorten_LIIKE_kalenteri_kevat-2018.pdf  

Perhe Liik-kiss: https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/10/PerheLiik-Kiss-

kevat-2018.pdf  

Ryhmätehtävän purku:  

 Millä toimilla kaupungin liikuntapalvelut voisivat edistää lasten ja nuorten liikunnallista 
elämäntapaa / liikkumista ?  
- kolmas jäähalli 
- enemmän vapaa-ajantoimintaa, ohjattua liikuntaa niille, jotka eivät muuten harrasta 
- varmistetaan, että koulujen lähellä on aina liikuntakenttiä 
- koulut tekisivät yhteistyötä 
- kentistä pitäisi pitää parempaa huolta esim. kaikkien koulujen kenttiä ei talvisin jäädytetä’ 
- lajiesittelyt kouluille oppituntien puitteissa 

https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/08/lasten_ja_nuorten_LIIKE_kalenteri_kevat-2018.pdf
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/08/lasten_ja_nuorten_LIIKE_kalenteri_kevat-2018.pdf
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/10/PerheLiik-Kiss-kevat-2018.pdf
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/10/PerheLiik-Kiss-kevat-2018.pdf


- lisää liikuntavälineitä välitunneille 
- kerhoilla ja liikuntatapahtumilla 
- liikuntakursseilla, jossa tutustuttaisiin erikoisempiinkin lajeihin 
- ringettevälineet Vahalahden koululle 
- erikoistapahtumat esim. lasketteluretki tai Ikurin liikuntahalliin 
- kiipeilyseinä 
- keppihevosrata 
- retket esim. köysiliikuntapuisto 
- enemmän leirejä ja liikuntamahdollisuuksia 
- jollain liikunnallisilla kerhoilla 
- loma-aikoina liikuntatoimintaa esim. kursseja/leirejä 
- Riittävästi eri liikuntamahdollisuuksia tarjolle, myös Keskusta-alueen ulkopuolelle eli 
Tottijärvelle 
 

 Minkä kanavien kautta lapset ja nuoret etsivät tietoa heitä kiinnostavista 
liikuntaharrastuksista?/ Minkä kanavien kautta tavoittaisimme lapset ja nuoret parhaiten?  
- Instagram, Facebook, Snapchat, whatsapp 
- somessa esim. Instassa olisi hyvä olla liikuntakansio 
- vanhempainyhdistysten kautta 
- netissä 
- kavereiden kautta 
-  koulusta 
- ilmoitustaulut 
- googlesta 
- vanhemmilta 
- seurojen sivut 
- henkilökohtainen tiedotus kasvotusten 
- printatut esitteet 
- mainokset koulujen seinille 
- lehdet (Aamulehti, NU) 
 

 Mitä mieltä lapset ja nuoret ovat tämänhetkisestä iltapäiväharrastustarjonnasta Nokialla? 
Mitä kehitettävää siinä voisi olla ja mitä kautta harrastusmahdollisuuksista tulisi ilmoittaa?  
- Tiedotus paremmaksi 
- Toivotaan korista, voimistelua 
- On hyvä, että nuoriso-ohjaajat ovat pitäneet ”kutostunteja” ja kertoneet näistä 
- alakoululaisten harjoitusvuorojen pitäisi olla järkevään aikaan 
- sähköisten infotaulujen kautta voisi kouluissa infota asioista-> kaikkiin kouluihin 

infotaulut 
- osa harrastuksista pitäisi olla ilmaisia-> kerhoja, joista voisi kertoa koulussa 
- Iltapäivätoimintaa pitäisi mainostaa enemmän.  
- Kouluille enemmän kerhotoimintaa, joka alkaisi heti koulun jälkeen 
- Tarjonta on todella hyvää ja meillä on paljon kivoja kerhoja kaikille 
- Vahalahdessa on tarpeeksi harrastustoimintaa esimerkiksi liikuntakerho, kuviskerho ja 

käsityökerho 
- kaikki hakemukset olisivat netissä 
- lyhyet kurssit-> ei pitkää sitoutumista 



- kamppailulajit esim. nyrkkeily, potkunyrkkeily, paini 
- Tämän hetken iltapäiväkerhotarjonnat ovat hyviä 
- Kaikki on mielestämme hyvin 
- koulun jälkeen iltapäivätoimintaa 
- eri lajien testausta 
- Tottijärveltä viimeinen bussi Nokialle lähtee klo 16. Tarjonnan määrä paikallisesti 

Tottijärvellä korostuu tämän vuoksi. Toisaalta, jos aletaan pitämään isoille oppilaille 
uusia harrastuksia, ei tulijoita ole paljoa, koska kaikilla on jo harrastuksia. Eli 
kannattaisiko panostaa nuorempiin, jotka löytäisivät samalla itselleen harrastuksen. 

 
Lisäksi harrastuksiin liittyen talven aikana on käynnistynyt kehittämistoimintamuoto. 
Mukana ovat vapaa-aikapalvelut ja Pirkan opisto, kaupungin iltapäivätoiminta ja opetuspalvelut. 
Tämä ryhmä kartoittaa tämän hetken iltapäivän harrastusmahdollisuudet Nokialla. (Keltti) 
 
Liike-kalenteri on liikuntapalveluiden tarjoamia ryhmiä, jotka ovat avoimia ja maksuttomia kaikille. 
(Manninen) 
 
Välipalan ryhmätehtävän aikana oli tullut selville, että Pinsiöntien kenttä on jäädytetty 
aikaisempina vuosina, mutta ei tänä vuonna. Miksi ei? Alhoniityn koulu sijaitsee lähellä ja he 
ovat käyttäneet kenttää ahkerasti. 
 
Joka vuosi kartoitetaan kentät, jotka jäädytetään ja tätä kaupunkikehitysjohtaja lupasi selvittää. 
(Nieminen) 
 
LIIKUNTA 
 
Harjuniitty Onko mahdollista saada lähelle Harjuniityn koulua luontopolkua, jossa talvisin 

kulkisi hiihtoladut? 
 Luontopolku on suunnitteilla, mutta hiihtolatu asiaan tarvitsee tutustua. 

(Hannuksela) 
 

Harjuniityn alue on itselleni sen verran uutta aluetta, että vielä en osaa   
luontopolkuasiaan ottaa kantaa.  Sen tiedän, että uusia ulkoilu - ja hiihtoreittejä on 
kehitteillä. (Lehtinen) 

 
Harjuniitty Olisiko mahdollista kunnostaa Harjuniityn leikkipuistoa tai saada uusi leikkipuisto 

tai kenties ulkokuntoilupaikka laitteineen? 
 Suunnitelma on menossa, Tuuren puistoon on tulossa välinetä ja liikuntapuisto 

kentän reunalle. (Hannuksela) 
  
Taivalkunta Olisiko mahdollista saada urheilukentälle helpommat korkeus- ja 

seiväshyppypaikkojen suojat? 
 Tähän ei osannut paikalla olevat vastata, mutta viedään asiaa eteenpäin 

liikuntapaikkapäällikölle.  
  

Taivalkunta Olisiko mahdollista saada Nokian eteläpuolelle enemmän hiihtolatuja? 



Täytyy huomioida myös latujen ylläpito, kun hiihtolatuja suunnitellaan. Tämä on hyvä 
vinkki ja tätä voidaan miettiä jatkossa latuja suunniteltaessa. (Nieminen) 

  
 On todella hienoa, että tälle talvelle saatiin ns. oikea kunnon talvi. Runsas lumi ja 

pakkaset ovat mahdollistaneet latujen sekä jää- luistelukenttien kunnostuksen 
mahdollisimman moneen paikkaan.  
Tänä talvena liikuntapaikkojen kunnossapitoa (latuja ja kenttien jäädytys) on 
muutettu ulkoistamisen suunnasta omaan liikuntapaikkojen henkilöstön 
kunnostuksen suuntaan. Tämän vuoksi tänä talvena onkin ollut kova haaste pitää 
kaupunkikehityslautakunnan päättämät hiihtoladut- ja jääkentät myös hyvässä 
kunnossa.   
 
Tällä hetkellä Etelä-Nokialta löytyvät kuitenkin seuraavat ladut:  
- Keskusurheilukentän ladut - ja tekniikka halsterit Penttilän puistossa. 
- Sarpatin harju- ja Hauroisten valaistu- ja puolivalaistu lenkki sekä Harjuniityn koulun 
kentälle tehdyt ladut sekä tekniikka halsterit. 
- Menkalan kentän ympärillä olevat ladut. 
- Lisäksi yksityisen kanssa on sovittu seuraavien peltolatujen kunnossapidosta: 
Taivalkunnassa River-golf ladut- ja Mattilan peltolatu.  
- Tottijärvellä ja Vahalahden koulujen läheisyyteen on tehty myös koululaisille ladut.  
 
Lisälatujen ottaminen Etelä-Nokialta, tai oikeastaan muultakaan alueelta mukaan 
ensi talven lumille tuntuu tällä hetkellä varsin epätodennäköiseltä (Lehtinen) 

 
 

Taivalkunta Voisiko Taivalkunnan luistelukentälle tulla koppi, luistinten vaihtoa varten? 
Taivalkunnassa on talviaikaan aiemmin ollut kuulemma lämmin koppi. Taivalkuntaan 
ei luistelukaudelle 2018 enää päätetty hankkia koppia, koska se oli viime talvena 
(2017) hajotettu.  (Lehtinen) 

 
Vihola Edenin kukkula, frisbee-kenttä, on koulun osalta kovassa käytössä ja Viholassa 

asuvat lapset käyttävät kukkulaa paljon; frisbee -kenttänä, pulkkamäkenä ja 
hiihtomaana.  
Olemme kuulleet, että sille alueelle on rakennussuunnitelmia. Onko nämä 
suunnitelmat totta ja mitä siihen on suunniteltu? 
 
Tämä on osaksi Kylpylän maata ja heillä on suunnitelmia ja toiveita. Kaupungin maata 
on ranta-alue ja tulee mukaan suunnitteluun ja päätökset tehdään myöhemmin. 
Asiassa tullaan kuulemaan kuntalaisia. (Nieminen) 
 
Luultavasti jotain rakennuksia tulee, mutta alue halutaan pitää viihtyisänä. 
(Lehmussaari) 
 
Viholan oppilaat ovat huolissaan luokkakokojen kasvusta, jos lapsia muuttaa lisää 
alueelle. (Viholan oppilas)) 
 



Rakennuksia rakentaessa mietitään myös näitä asioita ja lisäresurssia on tultava 
myös kaupungin palvelujen puolelta. (Nieminen) 
 
Myös liikenneväylät tulevat muuttumaan rakennuksien rakentamisen yhteydessä. 
(Lehmussaari) 
 
Viholasta Koskenmäkeen siirtyminen hankalaa ja vie aikaa niille, jotka suorittavat 
toista kieltä Koskenmäessä. 

 Kannattaa olla suoraan yhteydessä Koskenmäen kouluun, jotka kieltä järjestävät. 
 
Onko keskuskentän viereistä skeittiramppia mahdollista kunnostaa ja laajentaa, 
onko sinne mahdollista saada lisää ramppeja? 
Liikuntapaikkojenhoitajat kunnostavat kesällä tarvittaessa ja huolehtivat sen 
yleissiisteydestä.  
Skeittiramppien laajentaminen ei alueelle tehtyjen suunnitelmien vuoksi ole tällä 
hetkellä vielä kovin järkevää.  
Mahdollisen skeittiparkin laajennussuunnitelmat tulisi viedä sitä seuraavan vuoden 
talousarvion investointisuunnitelmaan (huom. valtionavustus). Hakija voisi olla 
vaikkapa nuorisopalvelut ja asian ”äänitorvena” nuorisovaltuusto mikäli kokee asian 
tärkeänä ja nuorten uutena harrastus- ja kehityskohteena. Alueen ja laitteiden 
kunnossapito, huolto ja siisteydestä huolehtiminen olisi sitten liikuntapaikkojen 
kunnossapidon tehtäviä. (Lehtinen) 
 
Ehdotettiin hanketta ja nuorisovaltuustoa viemään asiaa eteenpäin. (Nieminen) 
 
Tämän kaltainen hanke on ollut ja nuoria kuultiin tällöin skeittirampin uudistumisen 
yhteydessä. Valitettavasti toteutus ei ollut sitä, mitä odotettiin. (Taponen) 
 

Nokian kouluNokian koulun yhteyteen on käsittääksemme kaavailtu leikkipuistoa. Milloin se 
toteutuu? 

 On suunnitelmissa, mutta vielä ei tiedossa milloin pystytään toteuttamaan. 
(Hannuksela) 

Nokian kouluVoiko uimahalliin saada wibe out -rataa viikonloppuisin? 
Loma-aikoina on ollut erilaisia ratoja. Seuraavan kerran 16.-17.5.ilta-aikaan. Varmasti 
on mahdollista myös viikonloppuisin esim. järjestää teemallinen lasten lauantai. 
(Manninen 

 
TAPAHTUMAT 
 
Lapa Olisiko mahdollista panostaa enemmän tapahtumiin? 

Kaksi vuotta sitten täysistunnosta tuli toive kulttuurikilpailuja ja viime vuonna 

järjestettiin Meidän Nokia- laulusanoituskilpailu. Toiveita otetaan mielellään vastaan- 

(Keltti) 

Lapan ja nuvan kautta myös voi antaa konkreettisia ideoita ja niitä voi lähettää, 

vaikka sosiaalisen median kautta. (Keskinen) 



Kirjasto järjestää myös paljon tapahtumia, esim. toivottu soturikissatapahtuma on 

tulossa. Kirjasto ottaa mielellään vastaan toiveita ja konkreettisia tapahtumaideoita 

asiakkailtaan sekä järjestää tapahtumia yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarjoamme myös 

tiloja asiakkaiden itse järjestämille tapahtumille. (Laakkonen) 

Liikuntapalvelut järjestää myös tapahtumia ja ideoita voi kertoa suoraan 

liikunnanohjaajille. (Manninen) 

Nuorisopalveluissa tulossa summer pop up- kiertueesta ja avajaistapahtumasta, 

johon mietitään esiintyjää. Toiveita saa esittää.  Samoin uusista tapahtumaideoista, 

joko lapan/nuvan tai suoraan ohjaajien kautta. Toteutetaan resurssien puitteissa. 

(Taponen) 

  

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 

Nokian koulu Miksi keskustassa on paljon tyhjiä rakennuksia? Voisiko esimerkiksi S-marketin tilalle 

tulla lasten ja nuorten tiloja? (Toivottu on mm. yleisiä tiloja, elokuvateatteria, 

värikuula-/nerfsotapaikkaa, sisäleikkipuistoa, sisäliikuntapuistoa..) 

Kaupat ei ole kannattavia tällä hetkellä Keskusta alueella, kun on tullut isoja 

ostoskeskuksia sivummalle. Nokia on kehittämässä aluetta, että keskusta olisi elävä 

ja kauppa olisi kannattavaa. Myös kerrostalojen rakentaminen, sekä tapahtumien 

kautta tätä elävöittämistä kehitetään. (Nieminen) 

 S-market  ei ole kaupungin kiinteistö, mutta nämä ovat hyviä ideoita, jotka kannattaa 

viedä kiinteistön omistajalle. (Nieminen) 

 

Nokian koululta tuli lisäksi ehdotuksia: 

- Taideainetunteja ei saa leikata pois! 
- Enemmän varoja liikunta- ja ulkoiluvälineisiin! 
- Tanssin harrasteryhmä lapsille ja nuorille! 
- Ruoaksi vain laadukasta ruokaa, monipuolisempi salaattipöytä ja lisää keittoja! 
Vihola 

- Vihola lisäsi: Salaattipöytään ei säilykehedelmiä tai ne voisi olla erikseen.  
 
Nokian kaupungin nettisivustolla on kuntalaisaloite, johon kannattaa ehdotuksia laittaa. 
(Techtolin) 
 
Alakouluihin toivotaan useampi opettaja eri aineille. 
 -alakoulut ovat luokanopettaja systeemillä ja yläkouluissa on aineopettajat. 
 
Kankaantaka ei toivo yhtenäiskoulua 



Suositellaan kysymään Harjuniityn koulun oppilailta kokemuksia yhtenäiskoulusta. (Lehmussaari) 
Harjuniityn edustajat ovat tyytyväisiä yhtenäiskouluun (Harjuniitty) 
Harjuniityssä ollaan tekemässä lapsivaikutusarviointia päätöksen tueksi (Taponen) 
Toivotaan, että lapsia otetaan myös Kankaantaassa mukaan, kun päätöksiä tehdään. (Kankaantaan 
opettaja) 
 
Lisää frisbeekoreja Nokialle 
 
Suunnistuskarttoja toivotaan lisää kirjastoon. 
 
 
 
  
 

 


