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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 28.3.2018 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 
Hiekkataipale Eemeli 
Koski Rasmus 
Lehtonen Soila 
Paavola Viola 
Soimasuo Sara 
Tuononen Jere 
Viitaniemi Petra 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

66 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 Päätös:   
 
67 § 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:  
 
68 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2019 § 45 siirtyä pöytäkirjamalliin 
ja päätti, että kokous valitsee ao. kokouksen läsnäolijoista pöytäkirjantarkastajat  
joustavasti. 
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Pj esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden nimet kirjataan 

pöytäkirjaan. 
Päätös:  
 

69 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 

 Päätös:   
 
70 § 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 
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:  
 
71 § TAPAHTUMAT 
 
71.1 Tulevat tapahtumat 

77.1.1. Nokian nuorisovaltuuston vaikuttajafoorumi 9.5.2019 Nokia-salissa 
Nokian nuorisovaltuusto on päättänyt, että hyväksyy toimintasuunnitelmansa, 
jonka osana on vaikuttajafoorumi kevätkaudella. Lisäksi tapahtumasta on 
maininta nuorisovaltuuston johtosäännössä. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi tähän mennessä tapahtumaa varten 

kutsujen lähettämisestä. 
  Päätös: 
 
 77.1.2. Oppilaskuntaa ohjaavien opettajien koulutus 24.4. Harjuniityn koululla 

Nuorisovaltuusto on päättänyt osallistua ohjaavien opettajien koulutukseen 
olemalla läsnä koulutustilaisuudessa ja tarjoamalla käyttöön omia 
materiaalejaan, kuten 3.2. 2019 § 32 on päätetty. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi läsnäolijat ja keskustellaan oppilaskunta-

yhteistyön olennaisista suuntaviivoista kokouksessa. 
Päätös:  
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71.2. Menneet tapahtumat 
 71.2.1. Aktiivipäivät ABC ja HC Turussa 15.3. – 17.3.2019 

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: Kuullaan läsnä olleiden selvitys tapahtumasta ja 

keskustelluista aiheista sekä koulutuksista. 
Päätös: 
 

72 § PERUSTURVALAUTAKUNNAN EDUSTUS 
Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lähes kaikissa lautakunnissa; ei 
kuitenkaan vielä perusturvalautakunnassa. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja on 
käynyt keskusteluja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jouko Jaakkolan kanssa ja 
tullut lopputulokseen, että nuorisovaltuusto esittää perusturvalautakunnalle edustajia, 
joiden hyväksymisestä päättää lautakunta. 
 
Hallintosäännön 143 §:n nojalla puhe- ja läsnäolo-oikeutta ei ole salassa pidettävissä 
asioissa ja/tai suljetuissa kokouksissa. Lisäksi nuorisovaltuutetun tulee olla yli 15-
vuotias hallintosäännön nojalla. 
 
Pj esitys: Valitaan ehdot täyttävä nuorisovaltuutettu ja valinnassa painotetaan, 

että valittava henkilö ei olisi edustajana muussa toimielimessä. Kokous 
päättää valintatavasta, mikäli kiinnostuneita henkilöitä on useita. 

Päätös:  
 
73 § MOPOALUEEN RAKENTAMINEN 

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. 
 
Vesilahden nuorisovaltuusto on ollut yhteydessä puheenjohtajaan ja ilmoittanut, että 
heillä vastaavaa toimintaa on suunnitteilla mopoalueiden osalta ja ehdottaneet 
yhteistä tapaamista aiheen pohjalta ja esittäneet, että Nokia ehdottaisi joitakin sopivia 
päivämääriä. 
 
Pj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys 20 §:ssä päätetyllä tavalla siitä, miten asia 

on edistynyt kokousvälillä. 
 
 Päätetään, että yhteistyötapaaminen voidaan järjestää ja kirjoitetaan 

kokouskeskustelun pohjalta päätöksen tietoihin myös sopivat päivä-
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määrät kokoukselle, jotka puheenjohtaja toimittaa Vesilahden 
nuorisovaltuustolle. 

Päätös: 
 
74 § VAALIPIZZOJEN JÄRJESTÄMINEN 

Nuorten äänestysaktiivisuus kaikissa vaaleissa on entistä pienempi. Nokian nuoriso-
valtuusto sai ehdotuksen seutukunnallisesta nuorisotyöstä, että se voisi olla osana 
organisoimassa vaalipizzatapahtumaa nuorisotiloille ennakkoäänestysaikana. 
Tapahtuman tavoitteena olisi nuorten äänestysaktiivisuuden lisääminen sekä edistäisi 
nuorisovaltuuston (ja laissa muutoinkin kunnalle määrätyn) julkisuusperiaatteen 
selkeämpää näkyvyyttä. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää olla mukana vaalipizzojen järjestämisessä. 

Osallistumisen määrästä, laadusta, muodosta tai kustannus-
kysymyksistä päättää kokous. 

Päätös:  
 

75 §  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:  

 
76 §  TALOUS 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös:  

 
77 §  MUUT ASIAT 

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

 
 Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen läsnäolijat, sillä kokouksen 

alussa ei pidetty 14.3.2019 nimenhuutoa. 
Päätös:  
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78 §  SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on 11. huhtikuuta 2019 klo 18 Nokian kerholassa 

siten kuin kokouksen 10.1.2019 11 §:ssä on päätetty. 
Päätös:  

  
79 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:15. 

Päätös:   


