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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 12.3.2019 KLO 17 
NOKIAN KERHOLA: SOURANDERINTIE 13, 37100 NOKIA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri 
Paavola Viola, 2.sihteeri    Saapui 17.07 
 
Asikainen Silja 
Huhtakangas Laurana 
Äärilä Joonas, tiedotusvastaava 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

§46 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Kokous avattiin 17.04. 

§47 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 todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
§48 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 Laurana Huhtakangas ja Joonas 
Äärilä. 

   
§49 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 Päätös: Esityslista hyväksytään sellaisenaan. Lisätään §55 Kerholan irtaimiston 
siirtämisestä.  
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 §50 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: Ei uusia jäsenilmoituksia.  
 
 

§51 TAPAHTUMAT 

51.1 Menneet tapahtumat  
   51.1.1Virran esitelyilta nuorille 4.3.2020 
   Nuorisovaltuusto sekä lastenparlamentti pääsi tutustumaan  
   keskiviikkona uuteen monitoimitalo Virtaan. 
 

Pj esitys:  Paikalla olleet nuorisovaltuuston jäsenet kertovat millaista siellä oli. 
Merkitään tiedoksi ajatuksia uudesta kirjastosta. 

      
 
Päätös:               Nuorisovaltuusto oli erittäin tyytyväinen monitoimitalo Virran tiloihin. 
 

51.2  Tulevat tapahtumat 
 

51.2.2 Kangasalan nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhla. 28.3 
Kangasalan nuorisovaltuuston juhliin on alustavasti sovittu 
yhteiskuljetus. 

 
 Pj: esitys:  Merkitään tiedoksi osallistujamäärä tapahtumaan  
 
 Päätös:                 Odotetaan kaupungin ohjeistusta koronatapaukseen liittyen. 
 
 

51.2.2 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:  Käydään läpi päivän ohjelma. 
 
 Päätös:               Käsitellään Virran avajaisia seuraavassa kokouksessa. 
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§52 VAIKUTTAJAFOORUMI 
Pj: esitys:  Merkitään tiedoksi, kuinka asia on edennyt. 
   
Päätös:               Nuorisovaltuusto odottaa kaupungin ohjeistusta tapahtuman 

pitämisestä. 
  
 

§53 VAIKUTTAJATUNTI VALMA -LUOKALLE 
Nuorisovaltuustoa on pyydetty esittelemään nuorten vaikuttamista tunniksi, Tredun 
Valma -luokalle.   
 
Pj esitys:  Merkitään tiedoksi, kuinka asia on edennyt.  
 
Päätös:               Asia on edennyt, mutta päivää ei ole vielä sovittu. 

 

§54 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: Vapaa-aikajaoston kokous pidetty, jossa nuorisovaltuustosta edustaja 

oli paikalla. 
 

§55        KERHOLAN IRTAIMISTON SIIRTÄMINEN 
 
Päätös:               Nuorisovaltuusto lahjoittaa kahvinkeittimen kohdennetulle 

nuorisotyölle. 
 
 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös: Kokoustarjottaviin meni 7,63 euroa. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 
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 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus Koski osallistuu talvisodan 
päättymisen muistopäivän seppeleenlaskuun 13.3.2020. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli markkinointimateriaalista ja asiaa 

käsitellään seuraavassa kokouksessa. Keskusteltiin myös 
koronaviruksen vaikutuksista toimintaamme. 

 §58  SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on 26.3.2020 klo 17.  
 
Päätös: Pidetään seuraava kokous 26.3.2020. 

§59 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj esitys: Päätetään kokous ajassa 17:45. 

Päätös:  Kokous päätettiin 17.54. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Markus Koski                                         Sihteeri Anni Toivainen 
 
 
 
 

              Pöytäkirjantarkastajat Joonas Äärilä    Laurana Huhtakangas 


