
  
  
  
 

Nokian nuorisovaltuuston kokous     ASIALISTA 

Aika: torstai 17.05.2018 klo 19:30     

Paikka: Kerholan kellari, os. Souranderintie 13, 37100 NOKIA 
Jakelu: 
Ville Viikki, puheenjohtaja 
Susanna Keskinen, varapuheenjohtaja 
Sara Soimasuo, sihteeri 
Jere Tuononen, 2. sihteeri 
Rasmus Koski 
Roni Lehto 
Viola Paavola 
Petra Viitaniemi 
 
Ulla Taponen, nuoriso-ohjaaja 

1 Kokouksen avaus 

Ville Viikki avasi kokouksen ajassa 19:30. 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

3 Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin sillä muutoksella, että lisättiin pykälä 9 Nuorisovaltuustolle 
osoitettu lahjoitus, ja pykälän 5.2.2. Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen 15.5. 
päivämäärä korjattiin. Pykälämuutosten jälkeen numerointi muutetaan niin, että Kokous 
päätetään pykälässä 14. Tiina Alakoskelle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
 
Susanna Keskinen ja Petra Viitaniemi saapuivat ajassa 19:33. 

4 Jäsenilmoitukset 
Leevi Saarinen hyväksyttiin nuorisovaltuuston jäseneksi. 

5 Tapahtumat 

5.1 Menneet tapahtumat 

5.1.1 Brändityöpaja 

Tapahtumassa keskusteltiin Nokian kaupungin brändistä ja 
kaupungin herättämistä ajatuksista. 

5.1.2 Vaikuttajafoorumi 

Tapahtuman todettiin olleen hyvin onnistunut, mutta 
seuraavien vuosien haasteena tulee olemaan ihmisten 
väheneminen tapahtuman edetessä. 
 
Viola Paavola saapui ajassa 19:40. 

 

5.2 Tulevat tapahtumat 

5.2.1 Lanit 19.-20.5. 

Laneilla on tällä hetkellä 18 ilmoittautunutta. Paikalle töihin 
tulee nuorisovaltuuston jäseniä. 

5.2.2 Huipputapaaminen Helsingissä 15.6. 

Nuorisovaltuusto kustantaa tapahtuman matkakustannukset 
Ville Viikille. 

5.2.3 Summer pop-up 4.6. 

Paikalle järjestyksenvalvojiksi tapahtumaan pääsee Petra 
Viitaniemi, ja muita jäseniä sekä entisiä jäseniä kysytään. 



  
  
  

Muitakin nuorisovaltuuston jäseniä saapuu tapahtumaan. 
Myös juontajat tapahtumaan järjestetään nuorisovaltuuston 
puolesta. 
Infopiste hoidetaan tänä vuonna infoseinä-tyyppisenä 
ratkaisuna. 
Nuorisovaltuuston jäsenet myös markkinoivat tapahtumaa 
lähipiireilleen. 

5.2.4 Pirkanmaan nuorisovaltuutettujen leiri 5.-7.8. 

Nuorisovaltuuston Whatsappissa kysellään mahdollisista 
intresseistä osallistua tapahtumaan, ja kiinnostuksensa 
ilmoittaneet ilmoitetaan leirille. 
Viola Paavola poistui ajassa 20:05. 
Viola Paavola palasi ajassa 20:06. 

6 KulTour 
Taide ja musiikki vaikuttivat mielenkiintoisimmilta nuorisovaltuutettujen mielestä. 
Näistä keikat ja työpajat ovat toimivimmat toimintatavat. Paikat, joissa tapahtumaa 
voitaisiin järjestää ovat koulut, Tehdassaari ja keskusta. Teatteri, konsertit, näyttelyt ja 
ulkoilmatapahtumat saisivat lähtemään toiseen kuntaan. Viikonloput ja illat toimivat 
ajankohtina parhaiten. Valmiina maksamaan oltaisiin 5-20 euroa, mikäli tapahtuma olisi 
rahan arvoinen (esim. konsertti), mutta luonnollisesti osan tapahtumasta tulisi olla 
ilmainen. Parhaiten markkinointiin toimivat sosiaalinen media, strategisesti asetetut 
julisteet ja kaverit. Järjestyshommissa vaihtelevasti raha motivoi, mutta ennen kaikkea 
oma motivaatio.  

7 Markkinointimateriaali 

Nuorisovaltuuston kynät tullaan tilaamaan syksyn aikana. 

8 Nuorisovaltuustolle esitetyt kysymykset 

Asiaan palataan myöhemmin sähköisesti. 

9 Nuorisovaltuustolle osoitettu lahjoitus 

Nuorisovaltuustolle on esitetty lahjoituksen vastaanottamista Nokian messujen 
arpajaistuotoista. Lahjoituksen vastaanottamisesta tieto pyritään saamaan 
mahdollisimman suuren yleisön tietoon ja summa tullaan käyttämään nokialaisten 
nuorten hyväksi. Asiaan palataan myöhemmin uudestaan. 

10 Lautakunnat 
Roni Lehto on edustanut nuorisovaltuustoa kaupunkikehityslautakunnassa. Jere 
Tuononen ottaa yhteyttä Pirkka Lappalaiseen selvittääkseen Lehdon varajäsenen 
hyväksynnän tilaa. 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan edustaja ja varaedustaja olivat molemmat 16.5 
olleesta kokouksesta estyneitä. 

11 Talous 

Roni Lehdolle pyritään hoitamaan ostolupa laneja varten, mikäli ostolupaa ei myönnetä, 
ostaa Lehto tarvikkeet omilla varoillaan ja Nokian kaupunki myöntää niistä korvauksen. 

12 Muut asiat 

Keskustelua käytiin tulevien Nokian messujen paneelista. 
 
Viola Paavola edusti Nokian nuorisovaltuustoa kouluruokaraadin kokouksessa. 



  
  
  

 

13 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen päivämäärä tullaan päättämään heinä-elokuussa. 

14 Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 20.43. 


