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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS MAANANTAI 13.1.2019 KLO 17 
NOKIAN KERHOLA: SOURANDERINTIE 13, 37100 NOKIA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 
Viikki Ville, varapuheenjohtaja   (Poistui kokouksesta 17:59) 
Toivainen Anni, sihteeri 
Paavola Viola, 2.sihteeri    (Saapui 17:13) 
 
Asikainen Silja     (Poistui kokouksesta 18:07) 
Aalto Julia 
Äärilä Joonas, tiedotusvastaava 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

1 § KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Kokous avattiin ajassa 17.00  

2 § 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:  Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

  
Päätös:  Esityslista hyväksytään. Lisäten pykälään seitsemän (7§)  

Maakunnalisen nuorisotyöryhmän sekä Viisaan liikkumisen   
 työryhmään jäsenet. 

4 § 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: Hyväksytään Laurana Huhtakangas nuorisovaltuuston jäseneksi.  

5 § TOIMIELINTEN EDUSTAJIEN VALINTA 
Nuorisovaltuustolla on kunnan virallisten toimielinten kanssa hyvää yhteistyötä, mikä  
on tärkeä osa nuorisovaltuuston vaikuttamistoimintaa siten kuin kuntalain (410/2015)  
26 §:ssä säädetään sekä hallituksen esityksen (HE268/2014) sivulla 100 todetaan:  
”Kokonaan uutena velvoitteena kuntalaissa olisi nuorisovaltuuston tai vastaavan   
nuorten vaikuttajaryhmän asettaminen nuorten osallistumis- ja vaikuttamis- 
mahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustolle olisi annettava mahdol- 
lisuus 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 toimielimissä ja toiminut hyvässä yhteistyössä koko organisaation  
kanssa. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto esittää toimielimille seuraavien henkilöiden valintaa 

toimielimeen nuorisovaltuuston edustajaksi. Nuorisovaltuuston 
esitystä edustajaksi nimitetään jäljempänä ”edustajaksi” sekä 
henkilökohtaista varaedustajaa jäljempänä ”varaedustajaksi” 

 
Todetaan, että puheenjohtajan esittämät ovat ilmaisseet 
kiinnostuksensa ao. lautakuntaan, eikä muita kiinnostuneita ole ollut, 
ja muihin lautakuntiin valitaan kokouksessa edustajat, ja vahvistetaan 
puheenjohtajan esittämät edustajat. 

 
Kaupunginvaltuusto 
Edustaja Markus Koski, varaedustaja valitaan kokouksessa 
Toinen edustaja ja tämän varaedustaja valitaan kokouksessa 

  
 Kaupunkikehityslautakunta 
 Edustaja Ville Viikki, varaedustaja valitaan kokouksessa 

 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa 
  
 Sivistyslautakunta 
 Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa 
 
 Perusturvalautakunta 
 Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa. 
 
 Vapaa-aikajaosto 
 Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa 
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Päätös: Kaupunginvaltuusto 

Edustaja Markus Koski, varaedustajanaan Ville Viikki 
Edustaja Laurana Huhtakangas, varaedustajaan Joonas Äärilä 
 
Kaupunkikehityslautakunta 

 Edustaja Ville Viikki, varaedustajanaan Markus Koski 
 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 Edustaja ja varaedustaja valitaan seuraavassa kokouksessa 
 

Sivistyslautakunta 
Edustaja Joonas Äärilä, varaedustajanaan Viola Paavola 

 
Perusturvalautakunta 

 Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa. 
 

Vapaa-aikajaosto 
Edustaja Viola Paavola, varaedustajanaan Laurana Huhtakangas 

6 § TAPAHTUMAT 

6.1 Menneet tapahtumat 
6.1.1 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:  Työryhmä kertoo miten asia on edennyt. 
 
Päätös:               Nuorisovaltuusto käynyt kaikilla Nokian kouluilla, paitsi Tredulla. 
 

6.2 Tulevat tapahtumat 
6.2.1 Nuorisovaltuuston koulutuspäivä 
Nuorisovaltuustolla on ollut tapana järjestää koulutuspäivä uuden 
kauden alussa. Päivän aikana halukkaat nuorisovaltuutetut voivat 
järjestää koulutuksia muille nuorisovaltuutetuille. Lisäksi päivän aikana 
ideoidaan tulevaa kautta sekä tehdään talousarvio. Päivä päättyy 
nuorisovaltuuston kokoukseen. 
 

Pj esitys:  Keskustellaan ja päätetään koulutuspäivän aika, sovitaan tarjoiluista, 
paikasta ja ohjelmasta. Ehdotan että koulutuspäivä järjestetään 
1.2.2020 tai 2.2.2020. Jos näyttää että paikalle ei pääse osallistujia 
esitettyyn aikaan päätetään jokin muu päivä. 

 
Päätös:               Järjestetään koulutuspäivä 2.2.2020 Kerholassa kello 11-15. Halukkaat                    
nuorisovaltuuston jäsenet voivat pitää koulutuksia ja muuta ohjelmaa. 
 
  6.2.2 Oppilaskuntien huippukokous 
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Oppilaskuntien huippukokous järjestetään 6.2.2020. Nokian 
kaupungintalolla, valtuustosalissa kello 12:00-14:30. 
 

Pj esitys:  Ulla Taponen kertoo huippukokouksesta kokoukselle. 
Nuorisovaltuusto tarjoaa tapahtumaan järjestelyapua. 

 
              Päätös:               Ulla Taponen esitteli aiheen kokoukselle ja Ville Viikki lupautui   
   toimimaan huippukokouksen puheenjohtajana.  

7 § RUOKARAADIN JA LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -KORDINAATIORYHMÄN
 EDUSTAJAVALINTA 

Pj esitys:  Nuorisovaltuusto nimittää edustajat Nokian kaupungin ruokaraatiin   
sekä Unicef Lapsiystävällinen kunta -työryhmään.  
 
 Esitetään että, Markus Koski jatkaa nuorisovaltuuston edustajana 
Lapsiystävällinen kunta -työryhmässä. Valitaan varaedustaja 
kokouksessa. 
 
Valitaan ruokaraatiin edustaja ja hänelle varaedustaja. 
 
 

Päätös:                Valitaan Markus Koski Lapsiystävällinen kunta- työryhmään. Valitaan   
   varaedustaja seuraavassa kokouksessa. 

 
Valitaan ruokaraatiin edustajaksi Silja Asikainen ja varaedustajaksi 
Markus Koski. 
 
Maakunnan nuorisotyöryhmään Ville Viikki. 
 
Viisaan liikkumisen työryhmään Anni Toivainen. 

 

8 § EHDOTUS MOPOALUEEN RAKENTAMISESTA NOKIALLE 
Nokian nuorisovaltuusto sai www.nuortenideat.fi-verkkopalvelusta nuorilta idean 
esittää Nokialle mopoilualueen perustamista. Ideana on perustaa alue, jolla nuoret 
voivat mopoilla ja harjoittaa mopoharrastusta. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto perustaa työryhmän, johon nuorisovaltuutettuja ja 

muita kiinnostuneita pyydetään kokouksessa ilmoittautumaan. 
Työryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka esittelee 
työryhmän mietinnön aiheesta nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto 
päättää aikarajan, jolloin työryhmän mietintö on esitettävä. 
Nuorisovaltuuston kokous päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja 
asian eteenpäin viemisestä. Kommentteja sekä mietintöjä asiasta 
voidaan myös kerätä nokialaisilta nuorilta työryhmän avuksi. 

 
Päätös: Perustetaan työryhmä, johon valitaan Laurana Huhtakangas, Anni 

Toivainen ja Joonas Äärilä. Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan 
Joonas Äärilä. Viedään asiaa eteenpäin, kun kaupungilta tulee päätös. 
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9 § NUORISOVALTUUSTON ASIOISTA JA TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN 
NUORILLE VUONNA 2019 
Nuorisovaltuuston tehtävänä on kuntalain 26 §:n nojalla edustaa nuoria kunnallisessa 
päätöksenteossa. Tämän tehtävän saavuttamiseksi on välttämätöntä, että 
nuorisovaltuusto antaa tiedoksi ja kysyy proaktiviisesti nuorten näkemyksiä 
ajankohtaisista aiheista kunnan tasolla kuin myös tuo esiin omaa tehtäväänsä. 
 
Nokian nuorisovaltuuston nuorisofoorumissa on jo muutama vuosi sitten tehty päätös 
tiedotusvastaavan valinnasta ja edellisen vuosien tavoin tiedotusvastaava on valittu 
tällekin kaudelle. Kaikesta huolimatta tiedotus on erittäin olennainen osa koko 
nuorisovaltuuston toimintaa, jotta voi edes hoitaa perustehtäväänsä. 
 
Pj esitys: Nuorisovaltuusto tekee periaatepäätöksen, että jokaisen kokouksen 

jälkeen tiedotusvastaa ilmoittaa sosiaalisessa mediassa (Instagramissa) 
oman harkintansa mukaan tärkeät, olennaiset tai muuten nuorten 
kannalta tärkeät päätökset.  

 
 Lisäksi tulevan kokouksen esityslista julkaistaan asialistamuodossa 

ennen kokousta Instagram -tilillä, parhaaksi nähdyllä tavalla. 
  

  
Päätös:              Toimitaan pohjaesityksen mukaisesti.  
 

10§ 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:               Lapsen oikeuksien koulutus videota ollaan tekemässä. Roni Lehto
       jatkaa videon tekemistä. 

  

11 §  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: Maakunnallinen nuorisotyöryhmä on kokoustanut, mutta edustajaa ei 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
 
Päätös:               Nuorisovaltuuston vuosibudjetti on 8500 euroa vuonna 2020. 

Kokoustarjottaviin kului n. 11 euroa.  

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

Päätös: Nuorisovaltuusto perehtyi uusiin oppilaskunta periaatteisiin ja esille 
nousi, että periaatteet vastaavat oppilaskuntatyön nykyisiin 
epäkohtiin. Näitä ovat mm. Ohjaavien opettajien rooli ei ole aina 
selkeä ja nuoret eivät tiedä vaikutusmahdollisuuksistaan vielä riittävän 
hyvin. 

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

myös kevään 2020 kokousaikataulu. 
 
Päätös: Seuraava kokous on 2.2.2020 kello 15.00 koulutuspäivän yhteydessä. 

Käydään kevään 2020 kokousaikataulut kokouspäivän yhteydessä. 

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

Päätös:  Kokous päätettiin ajassa 18.35.  
 
 
 
 
 
Markus Koski, puheenjohtaja    Anni Toivainen, 1.sihteeri 
 
 
 
 
Joonas Äärilä, pöytäkirjantarkastaja    Laurana Huhtakangas  


