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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS SUNNUNTAI 2.2.2019 KLO 15 
NOKIAN KERHOLA: SOURANDERINTIE 13, 37100 NOKIA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 
Viikki Ville, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri 
Paavola Viola, 2.sihteeri 
 
Asikainen Silja 
Aalto Julie 
Huhtakangas Laurana 
Äärilä Joonas, tiedotusvastaava 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

16 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 15:00. 
 Päätös:   

17 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENEN 
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: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus, sillä edellä mainitut ehdot 

täyttyvät. 
 Päätös:   

18 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

 Päätös:   

19 § 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. 
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Pj esitys: Merkitään kokoukselle annetut jäsenilmoitukset tiedoksi sekä 
päätetään uusien jäsenten hyväksymisestä johtosäännön nojalla ja 
kirjataan uudet tämän kokouksen läsnäolijoiksi. 

Päätös:   
 
 

20 § TAPAHTUMAT 

20.1 Menneet tapahtumat  
20.2.1 Nuorisovaltuuston koulutuspäivä 

   Nuorisovaltuusto järjesti koulutuspäivän 2.2.2020 
 
Pj esitys:  Merkitään tiedoksi, kuinka koulutuspäivä sujui. 
 
Päätös: 
 
 

20.2  Tulevat tapahtumat 
  20.2.2 Oppilaskuntien huippukokous 

Oppilaskuntien huippukokous järjestetään 6.2.2020. Nokian 
kaupungintalolla, valtuustosalissa kello 12:00-14:30. 
 

Pj esitys:  Mikäli paikalla on nuorisovaltuutettuja, joille aihe on vieras Ulla 
Taponen esittelee sen lyhyesti. Nuorisovaltuusto lupasi 
viimeisimmässä kokouksessaan 13.1.2020 tarjota järjestelyapua. 

 Koska Ville Viikki ei pääsekään toimimaan huippukokouksen 
puheenjohtajana, hoitaa tämän tehtävän nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja Markus Koski.  

Päätös: 
 

6.2.3 Uuden monitoimitalo Virran avajaiset 
Nokialle valmistuvan monitoimitalo Virran avajaiset ovat perjantaina 
3.4.2020- 4.4. Perjantaina 3.4. Klo. 18-22 on nuorten osuus.  
 

 Pj esitys: Ulla Taponen esittelee aiheen tarkemmin. 
Nuorisovaltuusto osallistuisi avajaisten järjestämiseen parhaaksi 
nähdyllä tavalla. Lisäksi tapahtumaan mentäisiin markkinoimaan 
nuorisovaltuustoa ja keskustelemaan nokialaisten paikalla olevien 
nuorien kanssa. 

 
 Päätös:  

21 § TOIMIELINTEN EDUSTAJIEN VALINTA 
Nuorisovaltuustolla on kunnan virallisten toimielinten kanssa hyvää yhteistyötä, mikä 
on tärkeä osa nuorisovaltuuston vaikuttamistoimintaa siten kuin kuntalain 
(410/2015)26 §:säädetään sekä hallituksen esityksen(HE268/2014)sivulla 100 
todetaan: ”Kokonaan uutena velvoitteena kuntalaissa olisi nuorisovaltuuston tai 
vastaavan nuortenvaikuttajaryhmän asettaminen nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustolle olisi annettava mahdollisuus 
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vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja 
seurantaan.” 

 
Nokialla yhteistyötä on ollut jo usean vuoden ajan kauan ennen lakimuutosta ja 
lakimuutoksen myötä nuorisovaltuusto on saanut puhe-ja läsnäolo-oikeuksia monissa 
Nokian kaupungin toimielimissäja toiminut hyvässä yhteistyössä koko organisaation 
kanssa 
 

Pj esitys:  Valitaan edustajat lautakuntiin, joihin ei ole vielä valittu 
edustajaa. 

  
 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Edustaja ja varaedustaja 

 
Perusturvalautakunta 
Edustaja ja varaedustaja 

 
 
 

Päätös: 
 
 

 
22§ VAIKUTTAJAFOORUMI 

Nokian nuorisovaltuuston vaikuttajafoorumi tulisi järjestää tänäkin vuonna. 
Tapahtuman nimi ollaan kuitenkin mahdollisesti muuttamassa Vaikuta! -päiväksi. 
 
Pj: esitys:  Sovitaan aika, paikka vaikuttajafoorumille sekä miten edetään. 

Valitaan myös järjestetäänkö Vaikuttajafoorumi ja lastenparlamentin 
täysistunto samana päivänä, eli aamupäivänä alakoulut ja iltapäivällä 
yläkoululaiset sekä toinen aste. Vai erikseen?  

Päätös: 
 

Päätös:  

23 §  
 

24§ LAPSEN OIKEUKSIEN KOULUTUS 
Nokian kaupungin lapsiystävällinen kunta -koordinaattoria Anette Lehtonen on 
pyytänyt nuorisokoordinaattori Ulla Taposen välityksellä apua Nokian 
nuorisovaltuustolta lapsen oikeuksien koulutuksen järjestämiseen, sekä pyytänyt 
kirjaamaan ajatuksia oikeuksien toteutumisesta Nokialla.  
 
Pj esitys: Merkitään tiedoksi, kuinka asia on edennyt. 
  

 Päätös: 
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25 §  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 asioista. 
Päätös:  

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös:  

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

Päätös:  

28 §  SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on koulutuspäivän yhteydessä. Merkitään tiedoksi 

myös kevään 2020 kokousaikataulu. 
Päätös:  

29 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 18:30. 

Päätös:   


