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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TO 24.10.2019 KLO 17 
Nokian Kerhola: Souranderintie 13, 37100 Nokia (kellarikerros) 

JAKELU 
Viikki Ville, puheenjohtaja 
Lehto Roni, varapuheenjohtaja 
 

Asikainen Silja 
Huhtakangas Laurana, tiedotusvastaava 
Koski Rasmus, Poistui ajassa 18:07 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 
194 § KOKOUKSEN AVAUS 
           Vpj esitys:          Avataan kokous ajassa 17:00. 

           Päätös:               Kokous avattiin ajassa 17:00. 

195 § 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 

           Vpj esitys:          Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

Päätös: Todetaan 

196 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2019 §: 45 siirtyä pöytäkirjamalliin ja 

päätti, että kokous valitsee ao. kokouksen läsnäolijoista pöytäkirjantarkastajat 
joustavasti. 

Vpj esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden nimet kirjataan 
pöytäkirjaan. 

 Päätös: Paavola Viola ja Koski Rasmus 

197 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  

  Vpj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
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               Päätös: Esityslista hyväksytään 

198 § JÄSENILMOITUKSET 
Sellainen henkilö, joka haluaa liittyä nuorisovaltuustoon, tulee tehdä se johtosäännön 3 §:n ja 

4 §:n mukaisella tavalla. Koska nuorisovaltuuston tämän hetkinen jäsenmäärä on alle 
kaksikymmentäviisi (25) nuorisovaltuutetua, voidaan johtosäännön 4 §:n mukaan 
hyväksyä vielä uusia jäseniä mukaan. Lisäksi sellainen jäsen, joka haluaa erota, tulee 
tehdä se johtosäännön 11 §:n nojalla ilmoitamalla eroamisestaan jokoi kokoukselle tai 
puheenjohtajalle. Ilmoittamisen ollessa tehty puheenjohtajalle, antaa hän tiedoksi 
ilmoitusluontoisesti eroamisen. 

Vpj esitys: Merkitäänikokoukselleiannetutijäsenilmoituksetitedoksiisekäi 
päätetääniuusienijäsentenihyväksymisestäijohtosäännöninojallaijai 
kirjataaniuudetitämänikokoukseniläsnäolijoiksi. Päätös: Todetaan ettei jäsen 
ilmoituksia ole ilmoitettu 

199 § TAPAHTUMAT 

199.1 Nokian kaupungin ympäristökasvatusviikko 2.9.–6.9. 
Nokianikaupunki järjestää ympäristökasvatusviikon kaupungin yksiköissä 2.9.–6.9. 

Nuorisovaltuusto osallistuu viikon toteuttamiseen ja vahvistaa samalla omalta osaltaan 
kaupunki strategian velvoittavaa tavoiteta Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027. 

Vpj esitys: Kuullaan Soila Lehtoselta, miten asia on edistynyt.  

Päätös: Merkitään tiedoksi Soila Lehtosen antama selvitys. 

199.2 Aktiivipäivät 11.10.–1..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. 

Vpj esitys: Nuorisovaltuusto on päättänyt Rasmus Kosken matkan kustannuksista 
§: 173.5. Kuullaan Kosken selvitys asiasta.  

Päätös: Kuulimme Rasmus Kosken tiivistelmän tapahtumasta ja kustannukset kävimme 
läpi kuluissa. 

199.3 Yölanit 16.–17.10. 
Nokian nuorisovaltuusto on perinteisesti järjestänyt yölanit kevään ja syksyn aikana vuodessa. 

Yölanit on järjestetty tiiviissä yhteistyössä Nokian keskusta-alueella sijaitsevien 
nuorisotilojen henkilökunnan kanssa. Tapahtumassa nokialais nuorille tarjotaan 
mahdollisuus pelata läpi yön. 
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Vpj esitys: Kuullaan paikalla olleiden selvitys tapahtumasta.  

Päätös: Merkitään tiedoksi että Lehto osallistui ja tapahtuma onnistui 
pääasiassa hyvin. 

199.4 Oppialaskuntia kehittämässä -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. 

Tiedoksi: Tapahtumaan on aiemmin viitattu nimellä ”oppilaskuntain hallitusten 
ohjaavain opettajain, puheenjohtajain, varapuheenjohtajainijainuorisovaltuustoni 
tapaamineni7.10.  

Vpj esitys: Kuullaan paikalla olleiden selvitys tapaamisesta.  

Päätös: 

199.5 Mikä vi****aa? -tapahtuman järjestäminen 
Pirkanmaan maakunnallinen nuorisotyöryhmä on järjestämässäiao.itapahtumaa,ijonka 

tarkoituksenaionitarjotainuorilleimahdollisuusijakaaimahdollisiaiyhteiskunnani 
epäkohtaikeskenäänisekäitoisaaltaituodaiesiin,ivaikkakinihiemanimodernillaitavalla,i 
kehityskohteitaijaihaasteita.i 

Vpj esitys: Kuullaan Laurana Huhtakankaan selvitys tapahtumasta.  

Päätös: Myönnetään avustusta enintään viiteen sataan (500.00) euroon asti 
ehdollisesti siten, että avustuksen tulee olla jossakin määrin linjassa muiden 
kuntien  maksamiin osuuksin huomioiden näiden nuorisovaltuustojen käytössä 
oleva pääoma. 

199.6 Pirkanmaan nuorisofoorumi lauantaina 16.11. Ylöjärvellä  

Vpj esitys: Kuullaan tarkempi selvitys asiasta.  

Päätös: Mukaan lähtee Silja Asikainen, Ulla Taponen ja Laurana 
Huhtakangas 

199.7 Nuorisovaltuuston järjestämä virkistystapahtuma 
Nokian nuorisovaltuusto on merkinnyt toimintasuunnitelmaansa loppuvuodelle 

järjestettäväksi yhteisen pikkujoulu keilauksen tai vastaavan virkistys tapahtuman, 
johon myös muilla nuorilla olisi mahdollisuus osallistua. 

Vpj esitys: Päätetään kokouksessa virkistys tapahtuman käytännön järjestelyistä.  
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Päätös: Koski Rasmus ja Ulla Taponen ottaa asian hoitaakseen ja kysyy keilaamolta vapaita 
aikoja viikoilta 48-50 

199.8 Lapsen oikeuksien viikko 18.-24.11. (Lapsen oikeuksien päivä ke 20.11.)  
Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teema viikko, jonka tavoitteena on edistää 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Nokian 

kaupunki valittiin elokuussa 2018 mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kuntamalliin, joka 
perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly 
City-malliin, auttaen kunta edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. 

Vpj esitys: Kuullaan Taposen selvitys asiasta.  

Päätös: Päätetään asiasta pykälässä 200 (200 §) 

200 § LAPSEN OIKEUKSIEN KOULUTUS 
Nokian kaupungin lapsiystävällinen kunta-koordinaattori Anete Lehtonen on pyytänyt 

nuorisokoordinaattori Ulla Taposen välityksellä Nokian nuorisovaltuustolta apua 
lapsen oikeuksien koulutuksen järjestämiseen, sekä pyytänyt kirjaamaan ajatuksia 
lapsen oikeuksien toteutumisesta Nokialla pääteemojen (syrjimättömyys, lapsen edun 
ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen, lapseni näkemysteni 
kunnioittaminen) puitteissa. 

Vpj esitys: Keskustellaan aiheesta kokouksessa. Kirjataan esille nousevia ajatuksia ylös ja 
toimitetaan ne Lehtoselle.  

Päätös: Pyydetään työryhmän kesken palaveria Aneten kanssa. Työryhmään valitaan Markus 
Koski ja Viola Paavola 

201 § LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LAUSUNTOPYYNTÖ 
Nokian nuorisovaltuustolta on pyydetty lausunto lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelmaa 

varten. 

Vpj esitys: Kuullaan Taposen esitys asiasta.  

Päätös: Siirretään lausunnon antamista seuraavaan 
kokoukseen (7.11) 

202 § KOULUKIERROKSET JA VAIKUTTAMISTUNNIT 
Nokian nuoriso valtuusto on kokouksessaan 3.10.2019 päättänyt (187 §) selvittää 

mahdollisuuksia nuorisovaltuuston sekä nokialaisten yläkoulujen ja toisen asteen 
oppilaitosten väliseen yhteistyöhön, kuten nuorisovaltuuston vaikuttaa järjestämiseen. 
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Vpj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys (Roni Lehto, Laurana Huhtakangas, Silja 
Asikainen ja Viola Paavola) aiheesta.  

Päätös: Kuultiin esitys asiasta ja edellisessä kokouksessa päätetty työryhmä hoitaa asiaa. 

203 § 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. 

Vpj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys 20 §:ssä päätetyllä tavalla siitä, miten asia on 
edennyt kokous välillä ja työryhmässä.  

Päätös: Asia ei ole edennyt kokous välillä 

204 § 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. 

Vpj esitys: Merkitään tiedoksi kokouksissa läsnä olleiden tiedot kokouksissa 
päätetyistä aiheista. 

Päätös: Vapaa-aika jaosto päätti palkittavista, Nuorisovaltuuston edustaja oli paikalla. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous pidettiin keskiviikkona 23.10, 
Nuorisovaltuuston edustaja oli paikalla. 

205 § TALOUS 
Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa 

nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori Ulla Taponen. 

Vpj esitys: Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattori Ulla Taposen selvitys kokous 
välillä talouden käytöstä.  

Päätös: Aktiivipäiville kului n. 170€ ja kokous tarjouksiin n. 10€. Ticketmasterilta saatiin 
lahjakortti teknisistä ongelmista johtuen ja ohjattiin se lanien palkinnoksi. 
Löytyneitä Hesburgerin lahjakortteja lahjoitettiin asunnottomien yöhön 

206 § MUUT ASIAT 
Vpj esitys: Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdollisesti kokoukselle 

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa tarvittaessa.  
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Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli maakunnallisen nuorisotyöryhmän kokouksesta, joka 
pidettiin tiistaina 22.10 

207 § SEURAAVA KOKOUS 
Vpj esitys: Seuraava kokous järjestetään 7.11. klo 17.  

Päätös: Seuraava kokous pidetään 7.11 klo 17. 

208 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Vpj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:30 

Päätös: Kokous päätettiin ajassa 18:21 
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