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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TO 21.11.2019 KLO 17 
Nokian Kerhola: Souranderintie 13, 37100 Nokia (kellarikerros) 

JAKELU 
Viikki Ville, puheenjohtaja 
Lehto Roni, varapuheenjohtaja 
Koski Markus, 1. sihteeri 
Keskinen Susanna, 2. sihteeri 
 
Asikainen Silja 
Huhtakangas Laurana, tiedotusvastaava 
Hiekkataipale Eemeli 
Koski Rasmus 
Lehtonen Soila 
Paavola Viola 
Saarinen Leevi 
Toivainen Anni 
Tuononen Jere 
Viitaniemi Petra 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 

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

224 § 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: 

225 § 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: 
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226 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 Pj esitys: Hyväksytään sellaisenaan. 
 Päätös: 

227 § 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: 

228 § TAPAHTUMAT 

228.1 Mikä vi*****a? -tapahtuman järjestäminen 
 Pirkanmaan maakunnallinen nuorisotyöryhmä on järjestämässä ao. tapahtumaa, jonka 
 tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus jakaa yhteiskunnan mahdollisia 
 epäkohtia keskenään ja keskustella niistä yhdessä, vaikka tapa eroaakin hieman 
 perinteisestä. 
 
 Pj esitys: Kuullaan Laurana Huhtakankaan ja muiden osallistujien, jos heitä on, 
   selvitys tapahtumasta. 
 Päätös:  

228.2 Pirkanmaan nuorisofoorumi lauantaina 16.11. Ylöjärvellä 
 Pj esitys: Kuullaan osallistuneilta tarkempi selvitys tapahtumasta. 
 Päätös:   

228.3 Nuorisovaltuuston järjestämä virkistystapahtuma 
 Nokian nuorisovaltuuston on suunnitellut yhteisen keilauksen ja ruokailun muotoista 
 virkistäytymistapahtumaa järjestettäväksi yhdessä tarjoten mahdollisuuden myös 
 muille nuorille osallistua tapahtumaan sekä ennen tätä suljetun ruokailuosuuden. 
 
 Pj esitys: Kuullaan Rasmus Koskelta ja/tai Ulla Taposelta selvitys tapahtuman 
   järjestelyiden edistymisestä. 
 Päätös:   

228.4 Lapen oikeuksien viikko 
 Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää 
 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. 
 Nokia valittiin elokuussa 2018 mukaan UNICEF lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen, 
 jonka pohjan muodostavat em. sopimukset ja kansainvälinen Child Friendly City -malli 
 auttaen kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. 
  
 Pj esitys: Kuullaan Taposen selvitys asiasta. 
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 Päätös: 

229 § LAPSEN OIKEUKSIEN KOULUTUS 
 Tarjotaan tarvittaessa sihteerille apua teemaan liittyvän mielipidetekstin laatimisessa 
 Hyvä Asukas -lehteen. 
 
  Nokian kaupungin lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen on 
  pyytänyt nuorisokoordinaattori Taposen välityksellä Nokian nuoriso- 
  valtuustolta apua lapsen oikeuksien koulutuksen järjestämiseen, sekä  
  pyytänyt kirjaamaan ajatuksia lapsen oikeuksien toteutumisesta Nokialla 
  pääteemojeni (syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus 
  elämään ja kehittymiseen, lapsen näkemysten kunnioittaminen) puitteissa. 
 
 Pj esitys: Keskustellaan ao. aiheesta kokouksessa. Nuorisovaltuusto tarjoaa 
   tukeaan aiheessa kokouksen määräämällä laadulla, määrällä ja tavalla. 
 Päätös:   

230 §  KOULUKIERROKSET JA VAIKUTTAMISTUNNIT 
 Nokian nuorisovaltuusto on kokouksessaan 3.10.2019 § 187 päättänyt selvittää 
 mahdollisuutta vaikuttamistuntimuotoiseen yhteistyöhön yläkoulujen sekä toisen 
 asteen kanssa. Asiaa hoitamaan on perustettu työryhmä (Lehto, Huhtakangas, 
 Asikainen, Paavola). 
 
 Pj esitys: Kuullaan työryhmän selvitys asiasta. 
 Päätös:   

231 § 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: 

232 § 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: 

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

kokousvälillä taloudenkäytöstä. 
Päätös: 

234 § 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. 

 - Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi Huhtakankaan toimittaman 
selvityksen Pirkanmaan nuorisofoorumin yhteydessä järjestetystä 
maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksesta. 

 - Yhteistyö Tredun kanssa ensi vuonna. 
Päätös:  

235 § SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous järjestetään 12.12. klo 17.  
Päätös: 

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


