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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 23.4.2019 KLO 17 
MICROSOFT TEAMS NOKIAN NUORISOVALTUUSTO 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 
Viikki Ville, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri 
 
Asikainen Silja 
Huhtakangas Laurana 
Äärilä Joonas, tiedotusvastaava 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
Anna Lehmonen, nuoriso-ohjaaja                 Poistui ajassa 17.15. 
 

§75 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 17.00. 

§76 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:  Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
§77 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2019 § 45 siirtyä pöytäkirjamalliin 
ja päätti, että kokous valitsee ao. kokouksen läsnäolijoista pöytäkirjantarkastajat 
joustavasti. 
 
Esitys:   Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa kokouksen läsnäolijoista. 
 
Päätös:  Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Äärilä ja Laurana Huhtakangas. 

   
§78 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 Päätös:  Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
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 §79 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: Kokoukselle ei ole annettu uusia jäsenilmoituksia.  
    

§80 VIRRAN PELISÄÄNNÖT 
Uuden kirjasto- ja kulttuuritalo Virran käyttäjiltä kysytään millaisia pelisääntöjä 
Virrassa tulisi olla, jotta jokaisella olisi mukavaa viettää siellä aikaansa. Anna 
Lehmonen kertoo asiasta tarvittaessa lisää.  
 
Pj esitys:  Merkitään nuorisovaltuuston ajatukset tiedoksi.  
 
Päätös: Virran pelisäännöistä kehitetään kyselylomake netissä. Seuraavassa 

nuorisovaltuuston kokouksessa Anna Lehmonen tulee esittelemään 
kyselyn tuloksia.  

 
   

§81 VAIKUTTAJAFOORUMI 
Nuorisovaltuusto päätti järjestää vaikuttajafoorumin etäpelinä 7.5.2020. 
Vaikuttajafoorumin työryhmä on kokoustanut, ja lähettänyt kutsut kouluille sekä 
päättäjille.  
 
Pj: esitys:  Työryhmä antaa nuorisovaltuustolle selvityksen, miten asian kanssa 

tullaan etenemään.   
   
Päätös: Työryhmä piti kokouksen ja osallistui pelin esittelykokoukseen, jossa 

he pääsivät kokeilemaan peliä. Vaikuttajafoorumin suunnittelu on 
edennyt hyvin. Työryhmä suunnittelee peliin muutaman 
nuorisovaltuuston tehtävän sekä suunnittelee voittajille palkinnot.  

  
Ville Viikki poistui ajassa 17.34. 

§82 NUORISOVALTUUSTON MARKKINOINTIMATERIAALIN TILAAMINEN 
 

Pj esitys: Käydään läpi tarjoukset, ja valitaan mistä markkinointimateriaalit 
tilataan ja mitä tilataan. Merkitään päätökset tiedoksi.  
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Päätös: Tarjoukset käytiin läpi. Valitaan Ticcola yrityksen tarjous ja tilataan 251 
kappaletta kierrätyspulloista valmistettuja mikrokuitiliinoja 
nuorisovaltuuston markkinointimateriaaliksi. Harkitaan myöhemmin 
nuorisovaltuuston huppareiden hankkimista.  

 
 
 
  

§83 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN VAIKUTTAMISTYÖSSÄ 
  

Pj esitys: Keskustellaan miten nuorisovaltuusto voisi hyödyntää sosiaalista 
mediaa paremmin vaikuttamistyössä. Merkitään toteutettavat ideat 
tiedoksi. 

 
Päätös: Keskustelua ja uusia ideoita ei syntynyt sosiaalisen median 

hyödyntämistä kohtaan. 
 
 

§84 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: Rakennus- ja ympäristölautakunta kokousti etäkokouksena, Laurana 

Huhtakangas oli kokouksessa paikalla nuorisovaltuuston edustajana. 
Kokouksessa käsiteltiin muun muassa tilojen siivoamista. 

 
Sivistyslautakunta kokousti etänä ja Joonas Äärilä oli paikalla 
nuorisovaltuuston edustajana. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
taloutta ja koulukuljetuksia.  

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös: Kokous välillä ei ole tullut kuluja. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 
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Päätös: Kokouksessa ei ilmennyt muita asioita. 

 §787 SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on 7.5.2020 klo 17. Kokous pidetään Microsoft 

Teams -palvelussa. 
 
Päätös: Seuraava kokous pidetään 14.5.2020 klo.17.  

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

Päätös:  Kokous päätetään ajassa 18.10. 
 
 
 
Puheenjohtaja                                                                            Sihteeri 
 
 Markus Koski                                                                             Anni Toivainen 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
Joonas Äärilä                                                                              Laurana Huhtakangas 

 
 


