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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 25.4.2018 KLO 18 
NOKIAN KERHOLA: SOURANDERINTIE 13, 37100 NOKIA 
 

JAKELU  
Lehto Roni, varapuheenjohtaja 
Koski Markus, 1. sihteeri 
Keskinen Susanna, 2. sihteeri 
 
Huhtakangas Laurana, tiedotusvastaava 
Lehtonen Soila  (saapui klo 18.06 poistui 19.06) 
Tuononen Jere 
Viitaniemi Petra (saapui klo 18.33) 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

91 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 Päätös:  Kokous avattiin ajassa 18.03 
 
92 § 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:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
93 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

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

pöytäkirjaan. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Keskinen ja Laurana 

Huhtakangas. 
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94 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
Päätös: Esityslistalle lisätään §96.1.5 Pirkanmaan nuorisofoorumi 11.5. 

Tampereen monitoimitalo 13:ssa. 
Hyväksytään esityslista muutoksineen.  

 
95 § 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: Ei jäsenilmoituksia. 
 
96 § TAPAHTUMAT 
 
96.1 Tulevat tapahtumat 

96.1.1. 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 kokousvälillä tapahtunut tapahtuman 

valmistelu. 
Päätös: Kutsut ovat lähettetty kouluille. Nuorisovaltuuston jäsenet 

muistuttelevat tapahtumasta kotikouluissaan.  
 

 
 96.1.2. Mopoalueen suunnittelutapaaminen 27.4. Nokian kerholassa 

Nuorisovaltuusto on päättänyt tehdä Vesilahden nuorisovaltuuston kanssa 
yhteistyötä mopoalueen suunnittelun osalta ja Nokialta asiaa on hoitanut 
työryhmä, vastuuhenkilönään Laurana Huhtakangas. 
 
Työryhmän ja Vesilahden aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden ja/tai 
nuorisovaltuuston ensimmäinen yhteinen tapaaminen on 27.4. ja tällöin 
ideoidaan aihetta. 
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Pj esitys: Merkitään tiedoksi tapaaminen ja kehotetaan kaikkia 
kiinnostuneita osallistumaan siihen. 

Päätös: Tapaaminen pidetään 27.4. Ja paikalle toivotaan 
nuorisovaltuuston jäseniä. 

 
 96.1.3. Nuorten liik-kiss-hankkeen turnaus 13.5.2019 

Nuorten liik-kiss-hanketta osana järjestetään urheiluturnaus. Kuten jo 
kokouksen 28.3.2019 § 77 keskusteltiin, tulee turnaukseen nuorisovaltuuston 
esittelypiste.  
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi tähän mennessä tehty valmistelutyö 
aiheesta. 
Päätös:  Nuorisovaltuusto suunnittelee tapahtumaa. 

 
 96.1.4. Yölanit 

Nokian nuorisovaltuusto on kokouksessaan 24.1.2019 § 17, kohta 1.4. 
päättänyt, että kokous päättää myöhemmin yölanien päivämäärästä, 
järjestämisestä, laadusta ja määrästä, 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että yölaneja 

varten on neuvoteltu yhteistyöstä nuorisotilojen 
työntekijöiden kanssa varapuheenjohtaja Lehdon toimesta. 

 
 Merkitään myös tiedoksi, että ilmoittautuminen on alkanut 

5.4.2019 tapahtumaan. 
 
Päätös: Ilmoittautuminen tapahtumaan oli alkanut ja ilmoittautujia oli 

tullut.  Ja paikalle toivotaan nuorisovaltuuston jäseniä 
auttamaan järjestelyissä. 

 
97.1.5 Pirkanmaan nuorisofoorumi 11.5. Tampereen Monitoimitalo 13:ssa 

 
Päätös: Pirkanmaan nuorisofoorumi on 11.5. Tampereella. 

Nuorisovaltuusto jatkaa keskustelua aiheesta WhatsApp-
ryhmässä, ja Ulla Taponen ilmoittaa mahdolliset lähtijät.  

 
 

97.2 Menneet tapahtumat 
 97.2.1. Oppilaskuntain ohjaavien opettajien koulutus 24.4.2019 

Nuorisovaltuusto on päättänyt osallistua ohjaavien opettajien koulutukseen 
olemalla läsnä koulutustilaisuudessa ja tarjoamalla käyttöön omia 
materiaalejaan, kuten 3.2.2019 § 32 on päätetty. Lisäksi nuorisovaltuustosta 
on koulutuksessa edustajia paikalla. 
 



 PÖYTÄKIRJA | 25.4.2019 
4 (6) 

 
 

 

 

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia 

 

Pj esitys: Merkitään tiedoksi koulutuksen lyhyt esittely siellä läsnä 
olleilta. 

Päätös: Paikalla ollut nuorisovaltuuston jäsen kertoi tapaamisesta. 
 
98 § EUROVAALIKAMPANJA 

Nuorisovaltuusto on kokouksen 11.4. muissa asioissa pohtinut osallistumista 
eurovaalien johdosta järjestettävään kampanjaan tai tällaisen kampanjan alulle panoa 
omasta aloitteestaan. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto päättää, että 

1) perustetaan työryhmä, joka valmistelee eurovaalikampanjaan 
liittyvät asiat 

2) velvoitetaan työryhmä esittämään joka kokouksessa ne asiat, joita  
Päätös: Nuorisovaltuusto päättää perustaa työryhmän valmistelemaan 

eurovaalikampanjaa ja liikispistettä työryhmään kuuluu Susanna 
Keskinen Roni Lehto ja Sara Soimasuo. Työryhmä aloittaa 
nuorisovaltuustolle valmistellut asiat. 

 
99 § 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. 
 
Merkitään tiedoksi, että yhteiskokous Vesilahden nuorisovaltuuston kanssa aiheesta 
on 27.4.2019 aamupäivällä Kerholan kellarissa. 

Tilavarauksen yksityiskohdat ja toimintakohdat käydään läpi kokouksessa, sillä 
ne ovat lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 7) nojalla 
salassa pidettäviä sillä sisältävät tietoa Kerholan turvallisuudesta. 

 
Pj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys 20 §:ssä päätetyllä tavalla siitä, miten asia 

on edistynyt kokousvälillä.  
 

Käydään läpi Kerholan turvallisuutta koskevat asiat salassa pidettävänä 
ja merkitään nämä tiedoksi. 

Päätös: Hanke on edistynyt siten, miten pykälässä 96.1.2 on kerrottu.  
Petra Viitaniemi osallistuu myös työryhmän toimintaan. 

 
100 §  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: Rakennus- ja ympäristölautakunta oli kokoustanut ja 

nuorisovaltuuston edustaja oli paikalla. 
 
 Myös kaupunkikehityslautakunta oli kokoustanut ja nuorisovaltuuston 

jäsen oli paikalla. 
  

 Pirkanmaan nuorisotyöryhmä oli kokoustanut ja nuorisovaltuuston 
edustaja oli läsnä, ja kertoi kokouksessa puhutusta Euroopan nuorisoviikosta. 
Merkitään tiedoksi että Nokian nuorisovaltuusto osallistuu Euroopan 
nuorisoviikon kampanjaan. 

  
 
  
  

 
101 §  TALOUS 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös: 29,60 euroa oli kulunut kokousvälillä. 

 
102 §  MUUT ASIAT 

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

 
 Merkitään tiedoksi, että jäsenten osallistuminen kokouksiin on tärkeää 

ja muistutetaan heitä kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 35 hyväksymän 
johtosäännön läsnäoloperiaatteista. 

Päätös: Nuorisovaltuustoa pyydettiin osallistumaan 27.4. pidettävään 
veteraanipäivän tapahtumaan.  Jere Tuononen saattaa päästä paikalle. 

 
   Puistonvaltaus tapahtuma on 25.5. jonne nuorisovaltuusto osallistuu.  
    



 PÖYTÄKIRJA | 25.4.2019 
6 (6) 

 
 

 

 

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia 

 

Nuorisovaltuusto päättää seuraavassa kokouksessa pohtia voisiko 
haastetaan päättäjät urheilutempaus ja summer popup yhdistää.  

  
 
103 §  SEURAAVA KOKOUS 

Pj esitys: Seuraava kokous on 16.5.2019 klo 18 Nokian kerholassa siten kuin 
kokouksen 10.1.2019 § 11 on päätetty. 

Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaan. 
  
104 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:00. 

Päätös:  Kokous päätettiin ajassa 19.28.  
 
 

 
TARKASTANEET JA OIKEAKSI TODISTANEET 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Roni Lehto, varapuheenjohtaja   Markus Koski, sihteeri 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Susanna Keskinen, pöytäkirjan tarkastaja Laurana Huhtakangas, pöytäkirjan tarkastaja 
 


