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VALTUUTETUT JA VIRANHALTIJAT 
 

Tiina Alakoski 
Marjo Laakkonen 
Mikko Nieminen 
Eero Väätäinen 
Arja Laitinen 

 

Nuorisovaltuusto 
 
Ville Viikki 
Roni Lehto 
Susanna Keskinen 
Markus Koski 
Viola Paavola 
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Ulla Taponen, nuorisokoordinaattori 
 
Nokian lukio 
18 henkilöä 
 
Nokianvirran koulu 

5 henkilöä 
 

Harjuniityn Koulu 

29 henkilöä 
 
Emäkosken koulu 
45 henkilöä 
 

 
 

Tapahtuman avaus 
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Avaussanat: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Viikki 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Viikki toivotti kaikki tervetulleiksi ja 
esitteli paikalla olevat päättäjät, ja kertoi minkä takia paikalla ollaan 

Kaupungin tervehdys: Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen 

Eero Väätäinen piti kaupungin tervehdyksen. Hän kertoi nuorisovaltuuston 
vahvistuneesta asemasta.  Väätäinen kertoi myös kaupungin tilanteesta, ja 
siitä miten kuntalaisia täytyy kuunnella. Kaupunginjohtaja kertoi myös 
koulujen huonosta tilanteesta. Kaupunginjohtaja kertoi myös siitä että 
kaupunki haluaa saada Nokian koulut kuntoon. Hän kannusti myös nuoria 
vaikuttamaan yhteisiin asioihin. 

Viranhaltija-alustukset 

Mikko Nieminen, ekologinen Nokia 

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen kertoi Nokian kaupungin 
kaupunkistrategiasta ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia”.   Hän kertoi 
kaupunkistrategian teemoista, hän myös kertoi mitä mikäkin teema tarkoittaa.  
Nieminen kertoi myös ECO3 hankkeesta.   

 

Marjo Laakkonen, uusi kirjasto 

Erikoiskirjastonhoitaja Marjo Laakkonen kertoi Nokian uudesta 
monitoimitalosta.  Laakkonen kertoi että uudesta kirjastosta olisi 
tarkoituksena tulla ”jokaisen nokialaisen olohuone”. Hän kertoi myös milloin 
uusi kirjasto avataan.  Laakkonen kertoi että uudesta kirjastosta on tulossa 
aivan erilainen kuin ennen. Hän kertoi myös mitä kaikkea uudessa 
kirjastossa voi tehdä, ja mitä kaikkea sinne on tulossa.   
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Tiina Alakoski, hyvinvointisuunnitelma 

Nuorisopalvelupäällikkö Tiina Alakoski kertoi lasten ja nuorten voinnista. Hän 
kertoi myös että Nokialaisilla nuorilla on myös paljon ongelmia, kuten 
päihteidenkäyttö, ilkivalta ja vähäinen liikkuvuus.  Alakoski kertoi myös mikä 
on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. 

Ulla Taponen, lapsiystävällinen kunta 

Nuorisokoordinaattori Ulla Taponen kertoi Lapsiystävällisen kunta- 
ohjelmasta. Hän kertoi siitä miten Nokia oli päässyt ohjelmaan mukaan. Hän 
kertoi että ohjelmassa ei ole kyseessä hanke, vaan että se on 
toimintakulttuurin muutos. Taponen kertoi myös että Nokian kaupunki voi 
saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen jos se onnistuu 
kehitystyössä, sekä tunnus täytyy uusia kahden vuoden välein. Hän kertoi 
myös missä tilanteessa ohjelma etenee. 

 

Työpajojen yhteenvedot  

 
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI. 
 
Keskustelussa eräs nuori kertoi että tunneilla istutaan liian pitkään ja siellä on liian 
vähän taukoja. Ratkaisuksi pohdittiin tuolien korvaamista jumppapalloilla ja 
taukojumppien lisäämistä. Myös ulkoilun lisäämistä tuntien aikana pidettiin hyvänä 
ideana. Lukion pihassa ei ole oikein hyviä ulkoilu mahdollisuuksia ja näitä toivottiin 
uuden koulun myötä lisää, esim. penkkejä millä istua tai koripallo telinettä tai muuta 
vastaavaa puuhaa ulos.   
 
Mielenterveys herätti myös keskustelua. Tuli ilmi, että psykologille pitäisi olla matala 
kynnys mennä, eikä se saisi olla hankalaa tai kestää pitkään. Pohdittiin myös sitä 
voisiko nuorille olla oma psykologi? Se voisi madaltaa kynnystä hakeutua avun 
piiriin ja herättää luottamusta, että hän ainakin ymmärtää. 
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Ilkivallasta keskusteltiin ja pohdittiin mistä se johtuu ja mikä siihen voisi auttaa. 
Todettiin myös se, että jokainen on itse vastuussa siitä mitä tekee, vaikka tausta 
tekijöillä totta kai on vaikutusta päätöksiin. 
 
Bussiaikataulujen todettiin olevan kehnot joillakin alueilla, mikä vaikuttaa nuorten 
kulku mahdollisuuksiin esim. harrastuksiin, ystäviä tapaamaan ja kouluun. Mikä 
vaikuttaa monella tavalla nuorten hyvinvointiin. 
 
Harrastuksista keskusteltaessa tuli ilmi että nuoret kaipaisivat enemmän höntsyily 
mahdollisuuksia, sekä rentoja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia kaivattiin lisää 
esim. kerhoja mihin olisi helppo tulla ja ei olisi kallista. Kerhoissa voisi myös tavata 
uusia ystäviä ja näin vähentää syrjäytymistä. 
 
Nuorten työllistyminen herätti keskustelua ja nuori toi oman kokemuksensa esiin 
siitä, että töitä on vaikea saada jos ei ole kokemusta työn teosta.   
 
Homekoulut myös mietityttivät ja oireiden helpottamiseksi mietittiin esim. itsenäisen 
opiskelun lisäämistä (esim. loppu tunnista annettavan tehtävän tyylisesti) mitä voisi 
toteuttaa joko luokassa tai valitsemassaan paikassa kuten vaikka ulkona.   
 
Nokialle kaivattiin myös enemmän sellaisia kauppoja ja palveluita mitä joutuu 
Tampereelta etsimään. Harjucentterin uudelleen herättämistä myös ehdotettiin. 
Sinne voisi tulla vaikka vaatekauppoja. 
 
Nokialla on mahdollisuuksia harrastaa ja viettää aikaa mutta tieto niistä ei aina 
tavoita nuoria niimpä pohdimme miten tavoittaisimme nuoret paremmin. Tuli ilmi että 
parhaiten nuoret tavoittaa "nuorelta nuorelle" tavalla ja sosiaalisessa mediassa. 
Lopussa kysyimme mikä on tärkeimpiä nuorten hyvinvoinnin parantavia asioita ja 
tärkeimmiksi asioiksi nuoret nostivat kaverit ja perheen 
 

Unicef lapsiystävällinen kunta 
Paikalla olleet nuoret pääsivät vastaamaan kolmeen kysymykseen, vastauksista 
keskusteltiin myöhemmin. 
 
Mitkä nuorille tärkeät asiat kaipaavat kehittämistä ja parantamista? 
Esille nousi mm. 

 
 Ilmastotoimet   

Aikuisten pitäisi alkaa torjumaan ilmastonmuutosta. 
 Päihdevalistus 

Eräs nuori kertoi että aina koulujen opettajat eivät välttämättä kiinnitä huomiota 
nuorten päihteiden käyttöön.  

 Samanarvoisuus 
Aikuiset olisivat tietoisia monisukupuolisuudesta, mutta eivät tekisi siitä numeroa. 

 Pyöräteiden kunnossapito  
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Talvisin jotkut pyörätiet jätetään kuulemma auraamatta. Osa teistä on muutenkin 

huonossa kunnossa.   
 Perheiden tukeminen 
 Uimarannat 

Jotkut uimarannat ovat täynnä roskia.  
 Kouluruoka 

Päivälle luvattua ruokaa ei välttämättä riitä kaikille. Kouluissa voitaisiin myös tarjota 
kasvis-ja liha ruokavaihtoehto. 

 
Mitkä nuorille tärkeät asiat ovat hyvin? 
Esille nousi mm.  
 

 Koulutus 
 Harrastusmahdollisuudet 

Nokialla on hyvät harrastusmahdollisuudet. 
Frisbeegolfkenttä on hieno. 

 Nuorisotilat 
Nuoret kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen että Nokialla on nuorisotiloja. 

 Hengailu- ja ruokailupaikat 
Nokialta löytyy nuorille hengailupaikkoja, kuten puistot, kaupat ja koulujen pihat. 

 
Miten pystytään ottamaan paremmin huomioon mahdollisimman laajasti 
nuorten ideat ja ajatukset.  
Esille nousi mm. 

 
 Järjestämällä anonyymejä kyselyitä. 

Nuorten mukaan kouluissa ei ole liikaa kyselyitä. Monet pitävät kyselyistä koska 
niiden avulla saadaan nuorten mielipiteet esiin. Kyselyissä tulisi myös olla avoimia 
kohtia.  

 Päättäjät ja viranhaltijat, jotka haluavat saada nuorten mielipiteitä johonkin 
päätökseen voisivat tulla kouluille kyselemään ideoita nuorilta. 
 

 
Työpajassa oli hyvää keskustelua, ja nuoret kertoivat rohkeasti mielipiteensä. 
 
 

Ekologinen Nokia 
 
1. Kuntalaisten osallistaminen  

 Kierrätyspaikat 

 Helpommat yhteydenotto välineet 

 Tiedotus 

 Live-Stream 

 Toteutuksesta infoa 

 Tapahtumat 
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2. Koulut edistäjänä  

 Teemapäivät 

 Tilojen vuokraus 

 Kasveja julkisiin tiloihin 

 Kasvisruoka 

 Kotimaista läheltä 

 Tulostuksen vähentäminen 
3. Nokia tunnetuksi elinvoimaisena- miten? 

 Ekosähkön suosiminen 

 Panttisysteemi (ei välttämättä rahallinen) 

 Laaja tiedotus, myös somessa 

 Nuoret mukaan markkinointiin 
 

 

Uusi kirjastotalo/ monitoimitalo 
 

1. Minkälaisia tapahtumia haluaisit että kirjastotalolla järjestettäisiin? 

 laulukilpailu 

 teemapäivät 

 peliturnaus 

 elokuvakerho 

 taidepajahuone 

 opiskelutila 

 livemusiikki 

 musiikkivisa 

 bingo 

 muotinäytös 

 komediailta 

 lanit 

 kokkauskurssi 

 bändikerho 
2. Aukioloaikatoiveet 

 Kirjasto voisi olla myöhempään illalla auki 
 

 

o Omatoimikirjasto kuulostaa hyvältä idealta, mutta vaarana on ilkivalta 
o Kaikki toiveet ovat realistisesti toteutettavissa. 
o Kirjasto tulee tehdä tulevaisuudelle, eikä vain tälle päivälle. 

 
 
 


