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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 21.2.2019 KLO 18 
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 
 

40 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 Päätös:   
 
41 § 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:   
 
42 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
 Päätös:   
 
43 § 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:  
 
44 § TAPAHTUMAT 
 
44.1 Tulevat tapahtumat 
 44.1.1 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:  
 

 44.1.2. Nokian nuorisovaltuuston vaikuttajafoorumi 
Nokian nuorisovaltuusto on päättänyt, että hyväksyy toimintasuunnitelmansa, 
jonka osana on vaikuttajafoorumi kevätkaudella. Lisäksi tapahtumasta on 
maininta nuorisovaltuuston johtosäännössä. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto aloittaa vaikuttajafoorumin valmistelun 

pohtien mahdollisia aiheita, käsiteltäviä teemoja sekä muita 
nostoja. Tarvittaessa työryhmä voidaan perustaa. 
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  Päätös: 
 
 44.1.3. Pirkanmaan nuorisofoorumi Tampereella 11.5.2019 

Pirkanmaan nuorisofoorumin järjestävät Pirkanmaan kunnat yhdessä ja sen 
tavoitteena on koota yhteen eri toimijat. Nuorisofoorumi järjestetään kahdesti 
vuodessa, tällä kertaa Tampereella, Monitoimitalo 13:sta. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää jättää asian pöydälle, merkitä sen 

tiedoksi ja ottaa käsittelyyn jälleen, kun uusia asioita tulee 
tiedoksi ja/tai asia itsessään ajankohtaiseksi. 

Päätös:  
 

45 § PÖYTÄKIRJAMALLIIN SIIRTYMINEN SEKÄ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 
Nokian nuorisovaltuusto totesi kokouksessaan 24.1.2019 § 24, että esityslistamalli, 
jossa puheenjohtaja tekee pohjaesitykset, on toimiva. Tästä luontaisena jatkumona 
olisi siirtyminen pöytäkirjoihi muun muassa toiminnan selkeyttämiseksi ja 
tulevaisuuden toimintaa helpottamiseksi. Lisäksi pöytäkirjat ovat ”vahvempia” 
tosiasioita kokouksista kuin pelkät muistiot, joita toistaiseksi on laadittu. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää siirtyä pöytäkirjamalliin, jossa pöytäkirjan 

allekirjoittavat aina 1) kokouksen puheenjohtaja, 2) kokouksen sihteeri 
ja 3) kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan kokouksessa. 

 
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenlistan mukaan 

aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaisesti Laurana Huhtakangas ja 
Rasmus Koski mikäli henkilöt ovat läsnä. Muutoin kokouksen alussa 
valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 

 Päätös:   
 
46 § LASTEN JA NUORTEN VERKOSTORYHMÄN EDUSTAJAN VALINTA 

Nokian kaupungissa on luotu lasten ja nuorten verkostoryhmä, jonka tavoitteena on 
muun muassa Nokian kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 talousarvion 
strategisen painopisteen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen, toteuttaminen 
Nokialla. Edellä mainitun tavoitteen vuoksi on tärkeää, että ryhmässä on nuorten 
edustaja, jotta osallisuus täyttyy. 
 
Ryhmä ottaa kantaa paikallisiin asioihin, minkä vuoksi on tärkeää, että verkostoryhmän 
edustaja oleskelee Nokialla. Lisäksi ryhmä käsittelee monia käytännönläheisiä 
haasteita, jonka vuoksi on tärkeää, että mielipide saataisi yhden edustajan lisäksi myös 
muilta henkilöiltä. Valittavan edustajan tulee olla valmis yhdessä nuorisovaltuuston 
sihteeristön ja tiedotusvastaavan kanssa löytämään toimenpiteitä, jotta nuorten, myös 
ei-nuorisovaltuutettujen, ääni saadaan kuuluviin. 
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Pj esitys: Valitaan kokouksessa yksi (1) edustaja lasten ja nuorten 
verkostoryhmään. Edustaja sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja 
periaatteita. 

Päätös:  
 

47 § 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:   

 
48 §  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:  

 
49 §  TALOUS 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös:  

 
50 §  MUUT ASIAT 

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

Päätös:  
 
51 §  SEURAAVA KOKOUS 

Pj esitys: Seuraava kokous on 14. maaliskuuta 2019 klo 17 Nokian kerholassa 
siten kuin kokouksen 10.1.2019 11 §:ssä on päätetty. 

Päätös:  
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52 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:45. 

Päätös:   


