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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS MA 6.6.2019 KLO 17 
Nokian Kerhola: Souraderintie 13, 37100 Nokia (kellarikerros) 

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 
Saarinen Leevi 
Soimasuo Sara 
Tuononen Jere 
Viitaniemi Petra 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 

119 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:   

120 § 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:  

121 § 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:  

122 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 

 Päätös:   

123 § 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:  

124 § TAPAHTUMAT 

124.1 Tulevat tapahtumat 
124.1.1. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton huipputapaaminen 7.6.2019 Tampereella 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää nuorisovaltuustojen edustajille 
ympäri Suomen huipputapaamisen, joka kokoaa eri nuorisovaltuustojen 
edustajat keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yleensä tilaisuuteen on 
osallistunut puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi, ettei tilaisuuteen pääse paikalle 

puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja. 
Päätös: 
 

 124.1.2. Tapaaminen kaupunkikehitysasioissa 
Kokouksessaan 16.5. § 111.1.2. nuorisovaltuusto päätti, että puheenjohtaja ja 
kaupunkikehityslautakunnan nuorisovaltuuston edustaja menee tapaamaan 
ao. lautakunnan puheenjohtajaa ja päätti, että tarjotaan lounas 
nuorisovaltuuston edustajille ja lautakunnan puheenjohtajalle. 
 
Pj esitys: Toistaiseksi ei ole vielä valittu sopivaa päivää tapaamiselle, 

mutta asia pyritään hoitamaan kesä-heinäkuun aikana. 
Päätös: 
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124.2 Menneet tapahtumat  
124.2.1. Puistonvaltaus 25.5.2019 Nokialla 

Nokian nuorisovaltuusto osana pr-työtään ja nuorisopalveluiden kanssa 
yhteistyössä osallistuu järjestämään puistonvaltausta. Kasvomaalauspistettä 
valittiin pitämään Keskinen, Soimasuo ja Viitaniemi. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi lyhyt esittely tapahtumassa läsnä olleilta. 
Päätös:   

125 § 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.  
Päätös: 

126 §  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:  

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös:  
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128 §  MUUT ASIAT 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle 

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

 
 Merkitään tiedoksi 
 - Pirkanmaan nuorisotyöryhmän kokouksen 29.5. muistio; 
 - Bukarest-julistus, joka on lähetetty nuorisovaltuustolle tiedoksi; ja 
 - Nuorisofoorumin palautekooste ja siellä tehty videomateriaali. 
Päätös:  

129 §  SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on syyskauden ensimmäinen kokous ja sen 

ajankohdasta ja paikasta päättää puheenjohtajaneuvosto, joka kutsuu 
sen nuorisovaltuuston johtosäännön määräämällä tavalla kokoon. 

Päätös:  

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

Päätös:   


