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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 3.2.2019 KLO 17 
NOKIAN KERHOLA: SOURANDERINTIE 13, 37100 NOKIA 
 
JAKELU 
Viikki Ville, puheenjohtaja 
Lehto Roni, varapuheenjohtaja 
Koski Markus, 1. sihteeri 
Keskinen Susanna, 2. sihteeri 
 
Huhtakangas Laurana, tiedotusvastaava 
Koski Rasmus 
Lehtonen Soila 
Paavola Viola 
Soimasuo Sara 
Tuononen Jere 
Viitaniemi Petra 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

27 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:   
 
28 § 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:   
 
29 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
 Päätös:   
 
30 § JÄSENILMOITUKSET 

Sellainen henkilö, joka haluaa liittyä nuorisovaltuustoon, tulee tehdä se johtosäännön 
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3 §:n ja 4 §:n mukaisella tavalla. Koska nuorisovaltuuston tämänhetkinen jäsenmäärä 
on alle kaksikymmentäviisi (25) nuorisovaltuutettua, voidaan johtosäännön 4 §:n 
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:  
 
31 § TAPAHTUMAT 
 
31.1 Tulevat tapahtumat 
 31.1.1 Aktiivipäivät ABC ja HC 15.3. – 17.3. Turussa 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää kolmipäiväisen koulutusviikon-
lopun Turussa. Tapahtumassa järjestetään samanaikaisesti ABC-tasoinen 
koulutus kuin kokeneemmalle nuorisovaltuutetulle suunnattu HC-koulutus 
(engl. high-commited). Tapahtuma on loistava tilaisuus kouluttautua sekä 
luoda verkostoja ympäri Suomen. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää, että koulutuspäiville lähetetään 

muutama nokialainen nuorisovaltuutettu. Mikäli halukkaita on 
huomattava määrä, arvotaan valittavat osallistujat. Valitut 
kirjataan päätökseen ja heidät velvoitetaan toimittamaan 
aktiivipäivistä seuraavaan kokoukseen lyhyt esittely 
koulutuksesta. 

 
 Osallistujille korvataan osallistumismaksu ainoastaan siinä 

tapauksessa, että he 1) ovat Suomen Nuorisovaltuustojen 
Liitto ry:n jäseniä tai 2) sitoutuvat maksamaan ei-jäsenen sekä 
jäsenen osallistumismaksun erotuksen. Osallistujille korvataan 
matkakulut käyttäen halvinta kulkuneuvoa. 

Päätös:  
 
31.2. Menneet tapahtumat 
 31.2.1. Nokian nuorisovaltuuston koulutuspäivä 

Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 24.1.2019 17 §:ssä järjestää 
nuorisovaltuutetuille koulutuspäivän Nokialla viitteellisen aikataulun mukaan, 
josta edellisessä kokouksessa päätettiin. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi lyhyt selvitys koulutuspäivästä 

puheenjohtajalta ja/tai puheenjohtajistolta. 
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Päätös:  
 
32 § OPPILASKUNTAYHTEISTYÖ 

Nokian nuorisovaltuuston keskeisenä tehtävänä on omasta johtosäännöstään alkaen 
huolehtia siitä, että kaikki alueen nuoret tulevat kuulluiksi. Perusopetuksen puolella 
kuulemisvelvoitetta on määrätty myös kouluihin siten kuin perusopetuslain (1998/628) 
47 a §:ssä määrätään. Oppilaskunnat ovat myös nuorisovaltuustolle tärkeä 
yhteistyökumppani koulujen vaikuttamistyössä sekä kouluja koskevia asioita 
käsiteltäessä. 
 

 Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää tehostaa oppilaskuntayhteistyötä 
1) osallistumalla oppilaskuntia ohjaavien opettajien koulutukseen 

kokouksen päättämässä laajuudessa; ja 
2) järjestää resurssien puitteissa oppilaskunnille koulutusta sekä 

päättää myöhemmin koulutuksen määrästä, laadusta, muodosta 
ja muista seikoista. 

 Päätös:   
 
33 § EHDOTUS MOPOALUEEN RAKENTAMISESTA NOKIALLE 

Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 24.1.2019 20 §, että mopoalueen 
rakentamisen selvittämiseksi ja asian valmistelemiseksi perustetaan työryhmä, joka 
selvittää asiaa. Kokous päätti, että työryhmä velvoitetaan antamaan toiminnastaan 
selvitys joka kokoukseen. 
 
Pj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys 20 §:ssä päätetyllä tavalla siitä, miten asia 

on edistynyt kokousvälillä. 
Päätös:  

 
34 § NUORISOVALTUUSTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 

KALENTERIVUODELLE 2019 
Nokian nuorisovaltuustoa velvoittavan johtosäännön 7 §:ssä määrätään, että 
nuorisovaltuuston tulee valmistella toimintasuunnitelma kuluvaksi kaudeksi. Lisäksi 
nuorisovaltuuston tulee valmistella talousarvio kuluvaksi kaudeksi taloudenpidon 
tehokkaana pitämiseksi 1) johtosääntönsä ja 2) kaupunkistrategian (KunL 37 §) nojalla. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää, että nuorisovaltuuston koulutuspäivässään 

valmistelema talousarvio ja toimintasuunnitelma astuvat voimaan 
tämän kokouksen päätöksellä kalenterivuoden 2019 ajaksi. Mikäli 
kyseisiä asiakirjoja ei ole ehditty valmistella koulutuspäivässä, 
velvoitetaan puheenjohtajisto valmistelemaan ne viimeistään 
seuraavaan kokoukseen 21.2.2019. 

Päätös:  
 
35 §  LAUTAKUNNAT JA MUUT TOIMIELIMET 
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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:  

 
36 §  TALOUS 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös:  

 
37 §  MUUT ASIAT 

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

Päätös:  
 
38 §  SEURAAVA KOKOUS 

Pj esitys: Seuraava kokous on 21. helmikuuta 2019 klo 18 Nokian kerholassa 
siten kuin kokouksen 10.1.2019 11 §:ssä on päätetty. 

Päätös:  
  
39 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:00. 

Päätös:   


