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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TO 3.10.2019 KLO 17 
Nokian Kerhola: Souranderintie 13, 37100 Nokia (kellarikerros) 

JAKELU 
Viikki Ville, puheenjohtaja 
Lehto Roni, varapuheenjohtaja 
Koski Markus, 1. sihteeri 
 
 
Asikainen Silja 
Huhtakangas Laurana, tiedotusvastaava 
Paavola Viola 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 

180 §  KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Kokous avattiin ajassa 17:00 

181 § 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: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

182 § 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: Pöytäkirjantarkastajat ovat Viola Paavola ja Silja Asikainen. 

183 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
 Päätös:  Esityslista hyväksyttiin. 

184 § JÄSENILMOITUKSET 
 Sellainen henkilö, joka haluaa liittyä nuorisovaltuustoon, tulee tehdä se johtosäännön  

3 §:n ja 4 §:n mukaisella tavalla. Koska nuorisovaltuuston tämänhetkinen jäsenmäärä  
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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. 

185 § TAPAHTUMAT 

185.1 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: Kuullaan Soila Lehtoselta, miten asia on edistynyt. 
Päätös: Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

185.2 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. Edellisessä kokouksessa päätettiin Rasmus Kosken matkan 
   kustannuksista § 173.5 ja nyt vielä voidaan valita talouden raamit 
   huomioiden muita lähtijöitä. 
 Päätös:  Päätetään pohjaesityksen mukaan.  

185.3 Yölanit 
 Nokian nuorisovaltuusto on perinteisesti järjestänyt yölanit kevään ja syksyn aikana 
 vuodessa. Yölanit on järjestetty tiiviissä yhteistyössä Nokian keskusta-alueella 
 sijaitsevien nuorisotilojen henkilökunnan kanssa. Tapahtumassa nokialaisnuorille 
 tarjotaan mahdollisuus pelata läpi yön. 
 
 Pj esitys: Kuullaan varapuheenjohtajan esitys tapahtuman järjestämistä ja 
   kokouksessa hyväksytään tämä. 
 Päätös:  Tapahtumaan on jo ilmoittautunut mukavasti porukkaa. Paikalle 
toivotaan myös nuorisovaltuuston jäseniä auttamaan valmisteluissa. 

185.4 Oppilaskuntain hallitusten ohjaavain opettajain, puheenjohtajain, 
 varapuheenjohtajain ja nuorisovaltuuston tapaaminen 7.10. 
 Nokialla on kehitetty yhteisiä toimintaperiaatteita perusopetuslain 268/1998 8 luvun 
 47 a §:n mukaisille oppilaiden vaikutuskanaville (’oppilaskunta’), joita koskien 
 käsitellään vielä kannanotto muissa asioissa. 
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 Pj esitys: Kuullaan Taposen esitys asiasta. Merkitään tiedoksi, että  
   puheenjohtajan pääsy tapahtumaan on tällä hetkellä epävarma. 
 Päätös:  Puheenjohtaja pääseekin paikalle. 

185.5 Mikä vi*****a? -tapahtuman järjestäminen 
 Pirkanmaan maakunnallinen nuorisotyöryhmä on järjestämässä ao. tapahtumaa, jonka 
 tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus jakaa mahdollisia yhteiskunnan 
 epäkohtia keskenään sekä toisaalta tuoda esiin, vaikkakin hieman modernilla tavalla, 
 kehityskohteita ja haasteita.  
 
 Merkitään myös tiedoksi, että tapahtumasta suositellaan käytettäväksi virallisissa 
 yhteyksissä tähditettyä versionimeä, sillä kiroilun ym. kielenkäytön salliminen ei edistä 
 Nokian kaupunkiorganisaation, hallintolain 10 §:n 1 momentin nojalla määrättyä 
 asiallisen kielenkäytön velvoitetta tai nuorisopalveluiden arvoja ja ohjeita (taustaksi: 
 tapahtuman järjestäjän taholta em. kielenkäyttö on hyväksyttävää, sillä ko. 
 organisaatio toimii itsenäisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa, ei näiden suorassa 
 alaisuudessa). 
 
 Pj esitys: Kuullaan Taposen selvitys asiasta ja päätetään mahdollisista  
   yhteistyökuvioista. 
 Päätös:  Laurana Huhtakangas esitteli aihetta kokoukselle.    

185.6 Sastamalan nuorisovaltuuston sykerock-tapahtuman järjestämisyhteistyö 
 Sastamalan nuorisovaltuusto järjestää Sykerock-tapahtuman ja on tiedustellut 
 sähköpostitse kiinnostusta yhteistyöhön ja muuhun aiheeseen liittyvään useilta 
 tahoilta, muun muassa Nokian nuorisovaltuustolta. 
 
 Pj esitys: Kuullaan Taposen selvitys aiheesta. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto ei osallistu tapahtumaan. 

186 § KOULURUOKARAADIN EDUSTAJAN VALINTA 
 Nokian kaupungilla on ruokapalveluiden alaisuudessa toimiva kouluruokaraati, joka 
 vastaa kouluruoan asiakkaiden edustamisesta kouluruoista puhuttaessa ja toimii 
 ryhmänä, joka maistelee ja kokeilee uusia kouluruokia. Raadissa on edustus kaikista 
 Nokian ruokapalveluiden asiakaskouluista, lasten parlamentista ja nuorisovaltuustosta, 
 jonka edustaja raatiin tulisi valita. 
  
 Pj esitys: Valitaan edustaja ja tälle henkilökohtainen varaedustaja. 
 Päätös:  Silja Asikainen valitaan kouluruokaraadin edustajaksi ja 
varaedustajaksi Markus Koski.  

187 § KOULUKIERROKSET 
 Nokian nuorisovaltuusto on perinteisesti järjestänyt koulukierroksia syys-marraskuun 
 aikana Nokian kouluissa 7. – 9. luokille sekä II asteelle, jotta tämä voi parhaalla tavalla 
 toteuttaa nuorisovaltuuston johtosääntöä ja tavoitetta. 
 
 Pj esitys: Kuullaan Taposen esitys asiasta ja aloitetaan koulukäyntien  
   organisointi sihteerin toimesta, kuten edellisinäkin vuosina. 
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 Päätös:  Roni Lehto, Laurana Huhtakangas, Silja Asikainen ja alustavasti Viola 
Paavola lähtevät hoitamaan koulukierroksia. 

188 § 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 ja työryhmässä. 
Päätös: Nuorisovaltuusto oli esittelemässä Mopoalue-hanketta Viisaan 

liikkumisen-työryhmässä. 

189 § LAUTAKUNNAT JA MUUT TOIMIELIMET 
Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus useissa Nokian kaupungin  
toimielimissä. Kokouksessa 11.1.2019 (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. 
Päätös: Sivistyslautakunta oli kokoustanut mutta nuorisovaltuuston edustaja ei 

päässyt paikalle. 
  
  

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

kokousvälillä taloudenkäytöstä. 
Päätös: Kokoustarjottaviin oli kulunut noin 9 euroa. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

 
 - Nuorisovaltuusto ottaa kantaa www.nuortenideat.fi-sivulla tulleisiin 

aloitteisiin seuraavaan kokoukseen mennessä ja kannanotot 
valmistelee sihteeri tai muu kokouksen valitsema henkilö. 

Päätös: Sivustolla nuori oli toivonut Nokialle kahvilaa. Monitoimitalo Virtaan 
on tulossa kahvila. 
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 Sivustolla oli toivottu myös lisää liikuntamahdollisuuksia, muistetaan 
että Nokialla on jo olemassa mm. harrastuskalenteri jossa on paljon 
erilaisia harrastusvaihtoehtoja.  

 
 Nuorisovaltuusto keskusteli kasviruosta kouluissa. Esiin nousi mielipide 

siitä, että kouluissa tarjottaisiin liha-ja kasvisruokavaihtoehto. 
 
 Käsitellään lasten oikeuksia koskevia ajatuksia seuraavassa 

kokouksessa. 
  
  
  
 
   

192 § SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous järjestetään 24.10. klo 17.  
Päätös: Seuraava kokous on 24.10 klo. 17. 

193 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:15. 
 Päätös:  Kokous päätettiin ajassa 18:14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville Viikki, puheenjohtaja    Markus Koski, 1.sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Viola Paavola, pöytäkirjantarkastaja   Silja Asikainen, pöytäkirjantarkastaja. 


