
  
  
  
 

Nokian nuorisovaltuuston kokous     MUISTIO 

Aika: torstai 22.03.2018 klo 17:00     

Paikka: Kerholan kellari, os. Souranderintie 13, 37100 NOKIA 
Jakelu: 
Ville Viikki, puheenjohtaja 
Susanna Keskinen, varapuheenjohtaja 
Sara Soimasuo, sihteeri 
Jere Tuononen, 2. sihteeri 
Roni Lehto 
Soila Lehtonen 
Nea Toropainen 
 
Ulla Taponen, nuoriso-ohjaaja 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 17:07 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Anna Lehmoselle myönnettiin puhe- ja 
läsnäolo-oikeus. 

3 Asialistan hyväksyminen 
Asialista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta ”Aktiivipäivät ABC ja HC Ylivieskassa 
16.-18.3.” Siirrettiin kohdan 5.1 alle. 

4 Jäsenilmoitukset 

Markus Koski hyväksyttiin nuorisovaltuuston jäseneksi. 

5 Tapahtumat 

5.1 Menneet tapahtumat 

5.1.1 Lasten parlamentin täysistunto 15.3.2018 

Nuorisovaltuustoa tapahtumassa edusti Roni Lehto ja 
Susanna Keskinen. Täysistunnossa oli ollut hyvää 
keskustelua ja tapahtumana se oli onnistunut. 

5.1.2 Aktiivipäivät ABC ja HC Ylivieskassa 16.-18.3. 

Aktiivipäivillä oli Ville Viikki sekä Rasmus Koski. Tapahtuma 
oli jälleen oiva verkostoitumisen ja koulutuksen kannalta. 

 

5.2 Tulevat tapahtumat 

5.2.1 Pirkanmaan nuorisofoorumi Valkeakoskella 14.4. 

Ville Viikki osallistuu tapahtumaan, ja hänelle voi ilmoittaa 
kiinnostuksestaan, mikäli haluaa osallistua myös. 

5.2.2 Vaikuttajafoorumi 3.5. 

Ville Viikki on pitänyt päättäjien kanssa yhteyttä, ja osa heistä 
on jo ilmoittautunut tapahtumaan. Asiantuntijaksi 
koulukiinteistöjä koskien voisi kysyä tilapalvelupäällikkö Jari 
Lehtosta tai johtava rehtori Kari Lähde. Kouluille on laitettu 
myös viestiä, ja Sara Soimasuo välittää lähetetyn kutsun vielä 
lukion opiskelijakunnan hallitukselle. Myös nuoriso-ohjaaja 
Ulla Taponen on ilmoittanut tapahtumasta koulujen 
rehtoreille. Tilavaraus on siirretty päivämäärälle 3.5. Roni 
Lehto tiedustelee kahvituksista. 



  
  
  

6 Summer pop up 

4.-20.6. järjestetään nuorisopalveluiden Summer pop up -tapahtuma. Aloituspäivänä 
pidettäisiin jälleen avauskonsertti, johon saa ehdottaa esiintyjiä. Myös 
keulimistapahtuman järjestely on edistynyt, ja poliisi on saatu jokseenkin mukaan. Jatkoa 
selvitetään. 

7 Lautakunnat 
Roni Lehto edusti nuorisovaltuustoa kakelan kokouksessa 13.3. 
Sara Soimasuo edusti nuorisovaltuustoa sivistyslautakunnan kokouksessa 21.3. 
Jere Tuononen edusti nuorisovaltuustoa rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 
21.3. 
Ville Viikille myönnettiin myös lupa kysyä kaupunginjohtajalta puhe- ja läsnäolo-
oikeudesta kaupunginvaltuuston tiimeissä. Myös nuorisovaltuutettujen läppäreistä 
lautakunta- ja kaupunginvaltuustoedustuksessa kysytään. 

8 Talous 

Aktiivipäiviin kului yhteensä noin 360 euroa osallistumis- ja matkakulumaksuineen. 
Kokouseväisiin kului kaksi euroa. 
Nuorisovaltuuston kynät ovat lopussa. 

9 Muut asiat 
Käsiteltiin uusien kynien tilaamista. Asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa 
kokouksessa. 
Lisätään kohta ”10 Kannanotto erään koulukiinteistön tilasta”, hallintosäännön § 152 
mukaan. 
Nea Toropainen poistui ajassa 18:07. 
Hyppytornin mahdollisuuksia on selvitetty, ja se ei saanut suuresti kannatusta. 
Kaupunginpuutarhuri on esittänyt pätevät perusteet rakentamatta jättämiselle, ja 
nuorisovaltuusto yhtyy tähän mielipiteeseen. 

10 Kannanotto erään koulukiinteistön tilasta 

Nuorisovaltuusto puoltaa kannanottoa. 

11 Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 5.4. kello 18:15 Kerholan kellarissa. 

12 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18:14. 


