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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TO 5.9.2019 KLO 17 
Nokian Kerhola: Souranderintie 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 
Tuononen Jere 
Viitaniemi Petra 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 

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

158 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
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: Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä todetaan kokous lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
Päätös: 

159 § 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: 

160 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
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 Päätös: 

161 § 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: 

162 § TAPAHTUMAT 

162.1 Nuorisovaltuuston ja kaupunginhallituksen urheiluhaaste 
Nuorisovaltuusto on keskustellut kevään aikana. Puheenjohtaja esittelee asian 
tarkemmin kokouksessa ja pohditaan mahdollisia lajeja, joita kokeillaan. 
 
Pj esitys: Siirretään asia aikataulun vuoksi vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan. 
Päätös:  

162.2 Vierailu Nokian Tredulle 
Nokian Tredun koordinaattori Kreetta Hyttinen otti yhteyttä nuorisovaltuustoon 
esittelystämme Tredulle. Ehdotettu esittelyajankohta olisi 12.9. klo 10.30 – 12.30. 
Esittelyn tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden parantaminen, uusien ideoiden 
kerääminen toimintaa varten sekä luonnollisesti nuorisovaltuuston oman toiminna 
esittely. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto esittelee Tredussa edellä esitettynä ajankohtana 

toimintaansa ja kokous valitsee halukkaat sitä esittelemään kuten 
edellinen kokous päätti, käsitellään asiaa tässä kokouksessa. 

Päätös: 

162.3 Elämä Lapselle -konserttimatka 
Nuorisovaltuusto keskusteli ennen kesätaukoaan Elämä lapselle -konserttiin 
lähtemisestä, tapahtuman talousasioista ja lippuhankinnoista. Ajatuksena on ollut 
järjestää bussikuljetus paikan päälle konserttiin sekä tarjota kiinnostuneille/arvotuille 
nuorisovaltuuston jäsenille tapahtumaan ilmaisliput riippuen talouden tilanteesta.  
 
Pj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys. 
Päätös: 

162.4 Nokian kaupungin ympäristökasvatusviikko 2.9. – 6.9. 
Nokian kaupunki järjestää ympäristökasvatusviikon kaupungin yksiköissä 2.9. – 6.9. 
Nuorisovaltuusto osallistuu viikon toteuttamiseen ja vahvistaa samalla omalta osaltaan 
kaupunkistrategian velvoittavaa tavoitetta Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027. 
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Pj esitys: Kuullaan Soila Lehtoselta, miten asia on edistynyt. 
Päätös: 

162.5 Nokian kaupungin harrastustori 24.8. 
 Nokian kaupunki järjestää harrastustorin, jossa kolmannen sektorin edustajat 
 esittelevät erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuustoa on pyydetty mukaan 
 pisteelle opastamaan Sport Tracker -sovelluksen käytössä. 
 
 Pj esitys: Taponen esittelee asian ja mahdolliset päätökset tehdään esityksen 
   perusteella. 
 Päätös:  

162.6 Pirkanmaan nuorisovaltuustojen seutuleiri 13.9. – 15.9. 
 Pirkanmaan nuorisovaltuustojen seutuleiri järjestetään Kangasalla Vahderpään vapaa-
 aikakeskuksessa. Leirillä nuorisovaltuutetut tutustuvat toisiinsa ja saavat koulutusta 
 ajankohtaisiin asioihin. 
 
 Pj esitys: Taponen esittelee asian ja mahdolliset päätökset tehdään esityksen 
   perusteella. 
 Päätös: 

162.7 Aktiivipäivät 11.10. – 13.10. Kouvolassa 
 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää kolmipäiväisen koulutusviikonlopun 
 Kouvolassa. 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 lähettää niin monta halukasta Aktiivipäiville, kuin 
   oma talousarvio antaa myötä, kuitenkin enintään 3-4 henkeä sekä 
   velvoittaa nämä antamaan selvityksen koulutuspäivistä tilaisuuden 
   jälkeen. 

163 § 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.  

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

on edennyt kokousvälillä. 
Päätös: 

164 § 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 aiheista. 
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Päätös: 

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

kokousvälillä taloudenkäytöstä. 
Päätös: 

166 § MUUT ASIAT 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle 

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

 
 Merkitään tiedoksi 
 - Maakunnallisen nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous la 31.8. 
 - Muistutetaan jäseniä kokousläsnäolosta. 

167 § SEURAAVA KOKOUS JA SYKSYN KOKOUSAIKATAULU 
Pj esitys: Seuraava kokous järjestetään 19.9. klo 18.00. 
Päätös: 

168 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:00 
 Päätös:   


