
  
  
  
 

Vaikuttajafoorumi                                                               MUISTIO 

Aika: torstai 03.05.2018 klo 12.00     

Paikka: Nokian lukion auditorio, os. Kylmänojankatu 3, 37100 NOKIA 
 
Läsnäolijat: 
Nuorisovaltuusto: 
Ville Viikki, puheenjohtaja 
Susanna Keskinen, varapuheenjohtaja 
Sara Soimasuo, sihteeri 
Jere Tuononen, 2. sihteeri 
Nea Toropainen 
Roni Lehto 
Soila Lehtonen 
Viola Paavola 
 

Nokianvirta: 
Anni Soimasuo 
Antti Honkanen 
Emilia Lahti 
Johanna Virkki 
Sonja Nuutinen 
Heta Aatola 
Kaisla Knuuttila 
Saara Abdulkadir 
Veikka Kautto 
 

Emäkoski: 
Sessi Hautala 
Roope Ruoho 
Mari Järvinen 
Alma Antila 
Valtteri Anttila 
Julius Kouhia 
Ella Laaksonen 
Nuutti Kujansuu 
Viliina Yli-Ruka 
 

Nokian lukio: 
Janne Korpihalla 
Jonna Sulonen 
Essi Kahrama 
Eevi Liimatainen 
Annu Saarinen 
Milla Pajanen 
Maija Eskola 
Lauri Passinmäki 
Aapo Hautsalo 
Elli Lappalainen 
Charlotta Rautee 
Vilma Sorri 
Essi Laine 
Ville Karilainen 
Aliisa Parikainen 
Veeti Karilainen 
Jussi Sainio 
Saara Erasvuo 
Esa Rastas 
Joona Tammi 
Niko Hyytiläinen 
Tuomas Yli-Lankoski 
Konsta Viitasalo 
Väinö Koivula 
Janne Verho 
Joona Leppänen 
Aaro-Matti Mölsä 
Joonatan Björkvist 
 

 
 
 



  
  
  
Valtuutetut: 
Jutta-Mari Andersin-Salenius 
Pauli Schadrin 
Reino Ojala 
Nea Lehmussaari 
Roope Lehto 
Johanna Peurala 
Arja Laitinen 
Niina Melkko 
Jonne Nurmi (, varavaltuutettu) 
 

Virkamiehet 
Eero Väätäinen, kaupunginjohtaja 
Marko Ojala, vapaa-aikajohtaja 
Kari Lähde, johtava rehtori 
Anssi Rinnetmäki, tiedottaja 
Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö 
Salla Lehtinen, koulukuraattori 

 
 
Ulla Taponen, nuoriso-ohjaaja 

1 Tapahtuman aloitus 
Vaikuttajafoorumi alkoi ajassa 12.00 

2 Valtuutettujen ja virkamiesten esittely 

Valtuutetut esittäytyivät, minkä jälkeen virkamiehet esittelivät itsensä. 

3 Kaupunginjohtaja Eero Väätäisen alustus 

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen nosti alustuksessaan esille kaupungin kehittämisen 
pitkäkestoisuuden. Hän kertoi myös Nokian kaupungin tavoitteesta ja sen 
toteuttamiskeinoista vuodelle 2027, joilloin Nokia täyttää 90 vuotta. Tavoitteena hän 
kertoi olevan elinvoimainen ja ekologinen Nokia. Väätäinen huomioi alustuksessaan myös 
lapset ja nuoret kertoen kirjasto-monitoimitalon tulevasta uudisrakennuksesta ja sen 
valmistusajaksi olleen arvioituna vuosi 2020. 

4 Nokian nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Viikin alustus 

Viikki kertoi alustuksessaan nuorisovaltuuston toiminnasta ja nuorten eri 
vaikutuskeinoista kunnan päätöksiin. Lisäksi hän korosti nuorisovaltuuston 
puoluepoliittista sitoutumattomuutta sekä nuorten yhtäläistä etua kunnan alueella. 

5 Virkamiesten alustukset 

Johtava rehtori, Kari Lähde kertoi aiheesta koulukiinteistöt. Puheessansa hän kertoi 
tämänhetkisestä tilanteesta koulukiinteistöjen osalta. Lisäksi hän kertoi Penttilän 
puistoon kaavaillusta yhtenäiskoulusta, hän arveli sitä 900-1000 oppilaan kouluksi. 
 
Tiina Alakoski alusti aiheesta nuorisopalvelut Etelä-Nokialla ja puheessaan hän kertoi 
nykyisestä nuorisotilojen tilanteesta.  
 
Nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kouluterveyskyselystä puhui lukion 
koulukuraattori Salla Lehtinen. Hän kertoi Nokian lukion ja ammattikoulun 
kouluterveyskyselyiden tuloksista, joissa pinnalle nousivat muun muassa lukiolaisten 
tyttöjen koulu-uupumus ja suuri ero tyttöjen ja poikien välillä kokemuksesta, että elämä 
on hyvin hallinnassa. 
 

6 Nuorten liikkis-hanke 
Katri Manninen kertoi nuorten liikuntahankkeista. Nuorten liikkis-hanke keskittyy vapaa-
ajan liikunnan edistämiseen ja on suunnattu 16-29- vuotiaille. 



  
  
  

 
 
 
 
 

7 Kahvitauko ja työryhmiin ilmoittautuminen 

Kahvitauko ja ilmoittautuminen kello 12.45. 

8 Työryhmien työskentely 

Työryhmät aloittivat työskentelyn kello 13.15. 

9 Työryhmien aiheiden esittely 
Työryhmiä pidettiin yhteensä neljä, ja kunkin niistä käsittelemät aiheet ovat alla, kuten 
ryhmien puheenjohtajat ne esittelivät: 

 
Nuorten vaikuttaminen (pj. Sara Soimasuo): 
Nuoret kokivat parhaiksi tavoikseen vaikuttaa Nokialla oppilaskuntatoiminnan 
sekä nuorisovaltuutettuun tai kaupunginvaltuutettuun yhteyden ottamisen. 
Vaikuttamisen toivottiin myös tulevan nuorten luokse esimerkiksi kouluun 
Happy or not -laitteiden tai yhteiskuntaopin tuntien muodossa. Nuorisovaltuusto 
voisi työryhmän keskustelun perusteella koota infopaketin toiminnastaan ja 
parantaa näkyvyyttään kouluissa. 
 
Nokian nuorten terveys ja hyvinvointi (pj. Susanna Keskinen) 
Työryhmässä käsiteltiin mm. kouluterveyskyselyn vastauksia, joista selvisi 
nuorten ja etenkin tyttöjen kokema uupumus ja tyytymättömyys itseen. Nuoret 
eivät pitäneet kyselyn tuloksia yllättävinä. Ongelmiksi koettiin ajan puute, 
opettajien ja vanhempien asettamat paineet sekä muutoksista aiheutuva stressi. 
Ratkaisuksi ongelmiin nostettiin ennaltaehkäisevä työ; Liikunta sekä 
harrastukset vähentävät stressiä, ryhmä ympärillä helpottaa oloa ja 
terveydenhoitajalle tai koulupsykologille pääseminen helposti aikaisessa 
vaiheessa hoitaa jo ennen kuin uupumus on sietämätöntä. 
 
Nuorisopalvelut Nokialla (pj. Jere Tuononen) 
Nuoret nostivat tärkeimmiksi asioiksi nuorisopalveluissa sen tarjoaman 
rentoutumismahdollisuuden ja ajanvietteen ystävien kanssa. Parhaaksi paikaksi 
nuorisotiloille koettiin keskusta sekä koulujen lähialueet, joista kumpaakin 
pidettiin tärkeinä. Tapahtumista eniten kiinnostaisivat liikuntatapahtumat, jotka 
tarjoaisivat mahdollisuuden kokeilla uutta lajia. 
 
Koulukiinteistöt (pj. Ville Viikki) 
Työryhmä pohti, millaisia asioita olisi ja ei olisi unelmien koulussa. Kannatusta 
saivat monipuoliset liikuntatilat, ulkoalueet, joissa voisi viettää aikaa, säkkituolit, 
monipuoliset, avarat, valoisat ja hyvät opetustilat (mm. mahdollisuus tehdä 
kokeita luonnontieteissä) sekä pistorasioiden älykäs sijoittelu (lokeroihin, 
pöytiin…). Nuoret totesivat myös, että erillään ja kaukana koulusta olevat 
liikuntatilat eivät olisi mieluisia. 

 
 



  
  
  

10 Tapahtuman päättäminen 

Tapahtuma päättyi 15.00. 


