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NUORISOVALTUUSTON MUISTIO 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 24.1.2019 KLO 17 
NOKIAN KERHOLA: SOURANDERINTIE 13, 37100 NOKIA 
 
LÄSNÄ 
Viikki Ville, puheenjohtaja 
Lehto Roni, varapuheenjohtaja 
Koski Markus, 1. sihteeri 
Keskinen Susanna, 2. sihteeri 
 
Huhtakangas Laurana, tiedotusvastaava 
Lehtonen Soila 
Koski Rasmus 
Paavola Viola 
Soimasuo Sara 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

13 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Kokous avattiin ajassa 17:00. 
 
14 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENEN 

Jotta kokous on laillinen, tulee johtosäännön 5 §:n mukaan 1) kokouksessa olla läsnä 
yksi kolmasosa (1/3) nuorisovaltuutetuista ja 2) esityslistan tulee olla annettuna 
tiedoksi kaikille nuorisovaltuutetuille yhtä (1) viikkoa aikaisemmin säännön 
määräämällä tavalla. 
 
Pj esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus, sillä edellä mainitut ehdot 

täyttyvät. 
 Päätös:  Todetaan että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
15 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
 Päätös:  Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 
 
16 § JÄSENILMOITUKSET 

Sellainen henkilö, joka haluaa liittyä nuorisovaltuustoon, tulee tehdä se johtosäännön 
3 §:n ja 4 §:n mukaisella tavalla. Koska nuorisovaltuuston tämänhetkinen jäsenmäärä 
on alle kaksikymmentäviisi (25) nuorisovaltuutettua, voidaan johtosäännön 4 §:n 
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mukaan hyväksyä vielä uusia jäseniä mukaan. Lisäksi sellainen jäsen, joka haluaa erota,  
tulee tehdä se johtosäännön 11 §:n nojalla ilmoittamalla eroamisestaan joko  
kokoukselle tai puheenjohtajalle. Ilmoittamisen ollessa tehty puheenjohtajalle, antaa  
hän tiedoksi ilmoitusluontoisesti eroamisen. 
 
Pj esitys: Merkitään kokoukselle annetut jäsenilmoitukset tiedoksi sekä 

päätetään uusien jäsenten hyväksymisestä johtosäännön nojalla ja 
kirjataan uudet tämän kokouksen läsnäolijoiksi. 

Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaan. Lisäksi hyväksytään Rasmus Koski, 
Sara Soimasuo ja Petra Viitaniemi nuorisovaltuuston jäseniksi. 

 
17 § TAPAHTUMAT 
 
17.1  Tulevat tapahtumat 

17.1.1 Nokian nuorisovaltuuston koulutuspäivä 
Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 10.1.2019 5 §:n kohdassa 5.1.1. 
järjestää koulutuspäivän. Nuorisovaltuusto totesi yksimielisesti, että tänä  
vuonna koulutus järjestetään yhden päivän mittaisena koulutuspäivänä.  
 
Kokouksessa todettiin, että puheenjohtaja selvittää kaupungintalon  
käyttömahdollisuutta koulutukseen. Lisäksi todettiin, että puheenjohtajisto  
vastaa koulutusten järjestämisestä ja kokouksessa valittiin Soila Lehtonen ja  
Laurana Huhtakangas vastaamaan tutustumisesta. 
 
Pj esitys: Kaupungintalossa kyseisen koulutuspäivän ei teknisistä syistä 

ole mahdollista, vaikka muutoin kaupungintaloa voidaankin 
käyttää eri tilaisuuksiin, on koulutuspäivän järjestäminen 
helpointa Nokian Kerholan lehteriluokassa johtuen tilan 
teknisistä ratkaisuista sekä istumajärjestyksestä. 

 
 Ohjelma 
 10.00 Puheenjohtajan avaussanat 
 10.15 Nuorisovaltuuston ABC 
 11.00 Tutustumista 

11.30 Kuntahallinto ja palvelualueorganisaatio 
12.15 Lounas 
13.30 Nokian kaupunkistrategia: 

Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027 
14.30 Tutustumista 
15.00 Lautakuntatyöskentely pähkinänkuoressa 
15.45 Kahvitauko ja tutustumista 
16.45 Tauko 
17.00 Nuorisovaltuuston kokous 
18.00 Arvioitu päättymisaika 
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Vastuuhenkilöt 
Nuorisovaltuuston ABC, Tuononen 
Kuntahallinto ja palvelualueorganisaatio, Viikki 
Nokian kaupunkistrategia, Viikki 
Lautakuntatyöskentely pähkinänkuoressa, Lehto 
 
Lounaspaikka 
Lounasravintola Pepperi, Nokia. 

Päätös: Lounaspaikan muutos päätetään siten että tilataan pitsat 
kerholaan. Nuorisovaltuuston ABC koulutuksen aikana 
järjestetään myös esittely nuorisopalveluiden tehtäväkuvien ja 
toimintatapojen muutoksesta. Aikataulu on viitteellinen ja 
siihen voidaan tehdä muutoksia 

  

17.1.2  Seutuleiri 8.2. – 10.2.2019 Kangasalla 
Pirkanmaan nuorisovaltuustojen yhteinen leiri järjestetään Kangasalla  
Vahderpään vapaa-aikakeskuksessa. Leirillä on mahdollisuus tutustua muihin  
nuorisovaltuutettuihin Pirkanmaalla sekä saada koulutusta ajankohtaisista  
aiheista. Leiristä on lähetetty ohjelmakysely, jonka perusteella ohjelman on  
muodostettu. Leirin osallistumismaksu on kaksikymmentäviisi (25,00) euroa  
henkilöltä. 
 
Pj esitys: Mikäli kiinnostuneita on, voidaan kiinnostuneille korvata 

matkakulut tapahtumaan käyttäen halvinta kulkuneuvoa sekä 
osallistumismaksu. Muiden kulujen korvaamisesta päättää 
kokous. 

Päätös: Päätetään puheenjohtajan esityksen mukaan. Ja maksetaan 
matkakulut ja osallistumismaksu Laurana Huhtakankaalle.
  

 17.1.3. Nuorten ilmastokokous 2.3.2019 Helsingissä 
Nuorten ilmastokokous on Nuorten Agenda 2030 -ryhmän yhteistyössä  
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) kanssa organisoima kokous, jossa  
käsitellään ilmastonmuutosta nuorten näkökulmista. Kokouksessa kuullaan  
erilaisia puheenvuoroja ja paneeleja ilmastonmuutoksesta. Kokous päättyy  
nuorten yhteiseen julkilausumaan ilmastonmuutoksesta. 
 
Pj esitys: Tapahtumaan kiinnostuneiden matkakulut korvataan halvinta 

matkustusmuotoa käyttäen. Osallistumismaksua ei korvata, 
koska sitä ei ole. 

Päätös: Päätetään maksaa matkakulut pohjaesityksen mukaisesti 
Laurana Huhtakankaalle, Viola Paavolalle, Sara Soimasuolle ja 
Susanna Keskiselle. 
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 17.1.4. Yölanit 
Nokian nuorisovaltuusto on usean vuoden ajan järjestänyt yölanit, jotka  
keräävät nokialaiset nuoret pelaamaan yhdessä nuorisotiloille, tutustumaan  
toisiinsa ja viettämään aikaa yhdessä. Yölanit järjestetään yhteistyössä  
nuorisopalveluiden kanssa. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi, että kevään aikana 

järjestetään yölanit ja päättää olla mukana järjestämässä niitä 
päättämättä sen tarkemmin osallistumisen määrästä, laadusta 
tai taloudellisesta osallistumisesta sekä mikäli myöhemmin 
aiheesta on tarpeen tehdä päätöksiä, tehdään ne silloin. 

Päätös: Järjestetään yölanit 3.-4.5.  
 
18 § TOIMIELINTEN EDUSTAJIEN VALINTA 

Nuorisovaltuustolla on kunnan virallisten toimielinten kanssa hyvää yhteistyötä, mikä  
on tärkeä osa nuorisovaltuuston vaikuttamistoimintaa siten kuin kuntalain (410/2015)  
26 §:ssä säädetään sekä hallituksen esityksen (HE268/2014) sivulla 100 todetaan:  
”Kokonaan uutena velvoitteena kuntalaissa olisi nuorisovaltuuston tai vastaavan   
nuorten vaikuttajaryhmän asettaminen nuorten osallistumis- ja vaikuttamis- 
mahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustolle olisi annettava mahdol- 
lisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja  
seurantaan.” 
 
Nokialla yhteistyötä on ollut jo usean vuoden ajan kauan ennen lakimuutosta ja  
lakimuutoksen myötä nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeuksia monissa  
Nokian kaupungin toimielimissä ja toiminut hyvässä yhteistyössä koko organisaation  
kanssa. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto esittää toimielimille seuraavien henkilöiden valintaa 

toimielimeen nuorisovaltuuston edustajaksi. Nuorisovaltuuston 
esitystä edustajaksi nimitetään jäljempänä ”edustajaksi” sekä 
henkilökohtaista varaedustajaa jäljempänä ”varaedustajaksi” 

 
Kaupunginvaltuusto 
Edustaja Ville Viikki, varaedustaja Jere Tuononen 

 Edustaja Roni Lehto, varaedustaja Susanna Keskinen 
  
 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 Edustaja Jere Tuononen, varaedustaja Leevi Saarinen* 
  
 Kaupunkikehityslautakunta 
 Edustaja Soila Lehtonen, varaedustaja Rasmus Koski 
 
 Sivistyslautakunta 
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 Edustaja Susanna Keskinen, varaedustaja päätetään kokouksessa 
 
 Vapaa-aikajaosto 
 Edustaja Viola Paavola, varaedustaja Petra Viitaniemi 
 
 Tähdellä (*) merkityt eivät ole vahvistaneet puheenjohtajalle 

pääsevänsä edustamaan nuorisovaltuustoa lautakuntaan. Lisäksi 
sivistyslautakunnan varaedustaja päätetään kokouksessa. 

Päätös: Päätetään että Sivistyslautakunnan edustajaksi valitaan Sara Soimasuo 
ja varaedustajaksi Susanna Keskinen. Rakennus- ja ympäristö lautakun-
taan Jere Tuonosen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi valitaan 
Rasmus Koski. Muuten päätetään pohjaesityksen mukaan.  
Velvoitetaan varsinainen edustaja ilmoittamaan hyvissä ajoin, 
vähintään muutamaa päivää ennen kokousta mikäli ei pääse 
kokoukseen paikalle.  

 
19 § NUORISOVALTUUSTON KOKOUSMATERIAALIN ESILLÄPITO JA ARKISTOINTI 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.5.2018 § 153 käsitellyt EU:n tietosuoja-
asetuksen kunnille tuomia velvoitteita, käytänteitä ja ohjeistuksia. Kyseisen kokouksen 
liite viisi (5) on koko henkilöstölle suunnattu ohje henkilötietojen käsittelystä. Ohjeen 
2. kohdassa todetaan, että henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on 
tarpeellista kaupungin arkistonmuodostus-/tiedonohjaussuunnitelman nojalla. 
 
Jo tehdyt toimenpiteet 
Nuorisovaltuusto on ehdokassitoumuksessaan kysynyt edellisistä (12/2018) vaaleista 
alkaen ehdokkaaksi ilmoittautuvalta (sekä hänen ollessa holhoustoimilain nojalla 
vajaavaltainen myös huoltajalta) luvan siihen, että ehdokkaan antamia tietoja 
käytetään muuhun tarkoitukseen, siis nuorisovaltuuston yhteydenpitoon ja juoksevien 
asioiden hoitamiseen, alkuperäisesti ainoastaan vaaleja varten annetun suostumuksen 
ohella. 
 
Tämän kokouksen toimenpiteet 
Nuorisovaltuusto päättää 1) omien kokousten asia- ja/tai esityslistojen sekä 
muistioiden arkistoimisesta ja 2) nuorisofoorumin eli vaalikokouksen esityslistojen ja 
pöytäkirjojen arkistoinnista. 
 
Lisäksi nuorisovaltuusto päättää tarpeellisesta henkilötietojen käsittelyn ajasta. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuuston kokousten asia- ja/tai esityslistat ja muistiot 

arkistoidaan julkiseen internetiin kalenterivuoden ajaksi 
kokouspäivästä ja tämän jälkeen poistetaan ilman eri päätöstä. 
Nuorisofoorumin kokousten esityslistat ja pöytäkirjat arkistoidaan 
julkiseen internetiin kahden (2) kalenterivuoden ajaksi kokouspäivästä. 
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Nuorisovaltuustolla on tarvetta tarkastella tarvittaessa vuosi 
sitten tehtyjä nuorisovaltuuston kokousten päätöksiä. Lisäksi 
kaupunginhallituksen pitäessä omia pöytäkirjojaan julkisessa 
internetissä kahden (2) vuoden ajan, riittää nuorisovaltuuston 
tiedoille yksi (1) vuosi. 
 
Nuorisofoorumin pidempi säilytysaika johtuu mahdollisista 
erimielisyyksistä sekä sellaisista päätöksistä, joiden merkitys 
on suuri. 

 
Nuorisovaltuuston kaikki edellisessä jaksossa mainitut asiakirjat 
kuitenkin säilytetään toistaiseksi, jotta tulevaisuudessa tarvittaessa 
tietoja voidaan tarkistaa myös vanhoista asiakirjoista. Kuitenkin 
vanhoista asiakirjoista poistetaan henkilöiden nimitiedot viiden (5) 
vuoden jälkeen, sillä nuorisovaltuusto uskoo, ettei kyseisen 
ajankohdan jälkeen päätösten tekijöiden nimien osalta ole tarvetta 
edes pitää arkistossa kuten GDPR:n II luvun 5 artiklan 1 e) kohdassa 
todetaan – tietoja säilytetään ainoastaan tarpeellisen ajanjakson ajan. 
Lisäksi päätöstekstistä henkilöiden nimet poistetaan. 
 
Nuorisovaltuutettujen sekä heidän holhoustoimilain mukaisten 
edunvalvojien toimintaa varten annetut yhteystiedot hävitetään 
välittömästi, kun henkilö lopettaa toiminnan nuorisovaltuustossa. 
Poikkeuksen tähän muodostavat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole 
hakeneet kokousstipendejään, joiden tiedot säilytetään yhden (1) 
vuoden ajan, kun henkilölle on annettu tiedoksi, että hänellä on 
kokousstipendit haettavana nuorisovaltuustoa ohjaavalta nuoriso-
koordinaattorilta. Mikäli vuoden kuluessa nuorisovaltuutettu ei hae 
kokousstipendejään, katsotaan niiden palautuvan Nokian kaupungin 
pääomaksi.  
 
Lisäksi on huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla jokin 
lakisääteinen velvoite säilyttää tietoa lainsäädännön edellyttämä aika. 

 Päätös:  Päätetään pohjaesityksen mukaisesti.  
 
20 § EHDOTUS MOPOALUEEN RAKENTAMISESTA NOKIALLE 

Nokian nuorisovaltuusto sai www.nuortenideat.fi-verkkopalvelusta nuorilta idean 
esittää Nokialle mopoilualueen perustamista. Ideana on perustaa alue, jolla nuoret 
voivat mopoilla ja harjoittaa mopoharrastusta. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto perustaa työryhmän, johon nuorisovaltuutettuja ja 

muita kiinnostuneita pyydetään kokouksessa ilmoittautumaan. 
Työryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka esittelee 
työryhmän mietinnön aiheesta nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto 
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päättää aikarajan, jolloin työryhmän mietintö on esitettävä. 
Nuorisovaltuuston kokous päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja 
asian eteenpäin viemisestä. 

Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. Työryhmää vetää Laurana 
Huhtakangas ja läsnä on Susanna Keskinen, Sara Soimasuo, Rasmus 
Koski sekä muut halukkaat voivat ilmoittaa vetäjälle halukkuudestaan. 
Työryhmä antaa selvityksen joka kokoukseen.  

 
21 § NUORISOVALTUUSTON ASIOISTA JA TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN NUORILLE 

KALENTERIVUONNA 2019 
Nuorisovaltuuston tehtävänä on kuntalain 26 §:n nojalla edustaa nuoria kunnallisessa 
päätöksenteossa. Tämän tehtävän saavuttamiseksi on välttämätöntä, että nuoriso-
valtuusto antaa tiedoksi ja kysyy proaktiviisesti nuorten näkemyksiä ajankohtaisista 
aiheista kunnan tasolla kuin myös tuo esiin omaa tehtäväänsä. 
 
Nokian nuorisovaltuuston nuorisofoorumissa on jo muutama vuosi sitten tehty päätös 
tiedotusvastaavan valinnasta ja edellisen vuosien tavoin tiedotusvastaava on valittu 
tällekin kaudelle. Kaikesta huolimatta tiedotus on erittäin olennainen osa koko 
nuorisovaltuuston toimintaa, jotta voi edes hoitaa perustehtäväänsä. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto tekee periaatepäätöksen, että jokaisen kokouksen 

jälkeen tiedotusvastaavalla on velvollisuus ilmoittaa sosiaalisessa 
mediassa oman harkintansa mukaan tärkeät, olennaiset tai muuten 
nuorten kannalta tärkeät päätökset. Tiedotusvastaavalla on oikeus 
saada tukea toimintaansa sihteereiltä. 

Päätös: Päätetään puheenjohtajan esityksen mukaisesti.  
 
22 §  LAUTAKUNNAT JA MUUT TOIMIELIMET 

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus useissa Nokian kaupungin  
toimielimissä. Kokouksessa 11.1.2018 (sekä tarvittaessa myöhemmin päivitetyt)  
lautakunnille ja muille toimielimille esitetyt sekä näiden päättämät edustajat antavat  
selvityksen kyseisen toimielimen päätökset. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi kokouksissa läsnä olleiden tiedot kokouksissa 

päätetyistä asioista. 
Päätös: Kaupunkikehityslautakunta on kokoustanut mutta nuorisovaltuuston 

edustaja ei ollut siellä läsnä, puutteellisen tiedotuksen vuoksi. 
 Myös Sivistyslautakunta oli kokoustanut 12.12.2018 ja 

nuorisovaltuuston edustaja oli paikalla. 
 Vapaa-aikajaosto on kokoustanut 23.1.2019 ja nuorisovaltuuston 

varaedustaja oli paikalla. 
 
23 §  TALOUS 

Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa  
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nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori Ulla Taponen. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattori Ulla Taposen selvitys 

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös: Rahaa on kulunut noin 14 euroa kokoustarjottaviin.  

 
24 §  MUUT ASIAT 

Pj esitys: Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle 
ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

Päätös: Keskustelimme esityslistasta joka sisältää pohjaesityksen. Todettiin se 
toimivaksi.  

 
25 §  SEURAAVA KOKOUS 

Pj esitys: Seuraava kokous on koulutuspäivän yhteydessä 3. helmikuuta 2019 
klo 17:00 Nokian Kerholan lehteriluokassa. 

Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti.  
  
26 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:15. 

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 18.04  


