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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TO 22.8.2019 KLO 17 
Nokian Kerhola: Souranderintie 13, 37100 Nokia (kellarikerros) 

JAKELU 
Viikki Ville, puheenjohtaja 
Koski Markus, 1. sihteeri 
Koski Rasmus 
 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 

144 §  KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:   Kokous avataan klo.17:24 

145 § 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: Todetaan, että kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen. Asiat käydään 

läpi tiedotusluontoisesti. 

146 § 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: Pöytäkirjantarkastajia ei valita, sillä pöytäkirjan juridinen 

vahvistaminen ei ole tarpeellista, kun kokous ei ole laillinen ja 
päätösvaltainen. 

147 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
 Päätös:  Esityslista hyväksytään sellaisenaan, mutta kokous ei ole laillinen. 

148 § 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  
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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: Jäsenilmoituksia ei ole toimitettu. 

149 § TAPAHTUMAT 

149.1 Kirjasto- ja kulttuuritalon harjakaiset 
Nokian nuorisovaltuusto on saanut kutsun uuden kirjastotalon harjakaisiin, joita 
vietetään 13.8. Tapahtumaan sisältyy työmaakierros sekä juhlallisuuksia. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto kuulee osallistuneen selvityksen. 
Päätös: Tilaisuuteen osallistunut ei ole paikalla. 

149.2 Nuorisovaltuuston ja kaupunginhallituksen urheiluhaaste 
Nuorisovaltuusto on keskustellut kevään aikana. Puheenjohtaja esittelee asian 
tarkemmin kokouksessa ja pohditaan mahdollisia lajeja, joita kokeillaan. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi, että asiaa viedään tällä hetkellä eteenpäin, ja että 

puheenjohtaja ilmoittaa asiasta kokoukselle tiedoksi sen etenemisen 
jatkossakin. 

Päätös: Puheenjohtaja selvittää asiaa, mutta se saattaa siirtyä ensi vuoden 
puolelle. 

149.3 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. 
Päätös: Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

149.4 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: Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
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149.5 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. 
 
Pj esitys: KKP:n harjoittelija on ilmoittanut, että tiedotusvastaavan kanssa on 

hoitanut asiaa. Kuullaan tiedotusvastaavan lyhyt selvitys. 
Päätös: Käsitellään asia seuraavassa kokouksessa. 

149.6 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:  Markus Koski pääsee paikalle. 

149.7 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:  Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

150 § ALISENJÄRVEN HYPPYTORNIN TILANNE 
Nuorisovaltuusto on saanut nuortenideat.fi-sivustolta aloitteen hyppytornin 
rakentamisesta Alisenjärvelle. Aloite on edennyt ja nuorisovaltuusto on saanut 
kaupunginhallinnosta asiantuntijalausunnon aiheeseen. Nuorisovaltuusto selvittää 
kaupungin asiantuntijalta saadun lausunnon asiasta. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi jo annettu lausunto. 
Päätös: Päätös menetellään esityksen mukaan. 

151 § 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:  

152 § 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  
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selvityksen kyseisen toimielimen päätökset. 
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi kokouksissa läsnä olleiden tiedot kokouksissa 

päätetyistä aiheista. 
Päätös: LYK- työryhmä oli kokoustanut ja nuorisovaltuuston edustaja oli ollut 

paikalla. 

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

kokousvälillä taloudenkäytöstä. 
Päätös: Rahaa ei ole kulunut kokousvälillä. 

154 § 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. 
päätös:  Ei muita asioita. 

155 § SEURAAVA KOKOUS JA SYKSYN KOKOUSAIKATAULU 
Pj esitys: Päätetään nuorisovaltuustoon seuraava kokous ja loppusyksyn 

kokousaikataulu. 
Päätös: Seuraava kokous on 5.9 klo. 17 

156 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:00 
 Päätös:  Kokous päätettiin  klo.17:54 


