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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 26.3.2019 KLO 17 
MICROSOFT TEAMS NOKIAN NUORISOVALTUUSTO 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 
Viikki Ville, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri 
 
Huhtakangas Laurana 
Äärilä Joonas, tiedotusvastaava 
Petra Viitaniemi 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
Liisa Hietamaa, Pirkanmaan Ääni- hankkeen koordinaattori (kohdan §66 Vaikuttajafoorumin 
ajan) 
 

§60 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Kokous avattiin kello 17.05. 

§61 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. 

 
§62 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:                Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Äärilä ja Petra Viitaniemi. 

   
§63 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Pj esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
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Päätös: Esityslista hyväksytään sellaisenaan. Lisätään §69, jossa käsitellään 
toimivaltuuston rahankäytöstä markkinointimateriaaliin. 

 §64 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 ilmoitettu uusia jäseniä.  
 
 

§65 TAPAHTUMAT  
 

65.1  Tulevat tapahtumat 
 

65.1.1 Kangasalan nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhla. 28.3 
 

Pj: esitys: Merkitään tiedoksi että, tapahtuma on siirretty. Tapahtuma 
järjestetään 12.9.2020 klo. 15 Kangasalan pirtillä. 

 
Päätös:                Juhlat ovat siirretty mahdollisesti 12.9.2020 ajankohtaan      
koronaviruksen vuoksi. 

 
 

65.1.2 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:  Merkitään tiedoksi, että kirjaston avajaisia on siirretty myöhempään 

ajankohtaan koronavirus tilanteen takia. 
 
 Päätös:               Kirjaston avajaisia ei järjestetä koronavirus pandemian vuoksi. 
 
    
  

§66 VAIKUTTAJAFOORUMI 
Nuorisovaltuuston vaikuttajafoorumi joudutaan perumaan koronavirus tilanteen 
vuoksi. Vaikuttajafoorumi olisi kuitenkin mahdollista järjestä etäversiona seppo-peliä 
hyödyntäen.  Liisa Hietamaa esittelee idean tarkemmin. 
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Päätös:                Harjuniityn oppilaskuntatyön työryhmärukkaselta( rehtori, 
apulaisrehtori, oppilaskunnan ohjaavat opettajat) on alustavasti 
kysytty asiasta ja he ottivat asian positiivisesti vastaan ja kokivat, että 
koulujen kautta voisi etäpeliä järjestää. Peli toteutettaisiin ilman 
virkamiesten läsnäoloa ja mahdollisesti voivat olla myös virtuaalisesti 
mukana. Nuorisovaltuuston rooli pelissä voisi olla esimerkiksi 
ohjaajana oleminen chatissä. Peli järjestetään tapahtuman 
alkuperäisenä ajankohtana 7.5. ja kouluja tiedotetaan 
mahdollisimman pian. Nuorisovaltuusto perusti työryhmän, johon 
ilmoittautui Markus, Joonas, Laurana.  Työryhmä lähtee tarkemmin 
suunnittelemaan peliä ja seuraava tapaaminen on to 2.4. klo 17, jossa 
myös Liisa ja Ulla mukana. 

§67 NUORISOVALTUUSTON MARKKINOINTIMATERIAALIN TILAAMINEN 
Nuorisovaltuusto keskusteli viime kokouksessa markkinointimateriaalien 
ostomahdollisuudesta.  
 
Pj esitys: Käydään läpi puheenjohtajan ehdottamia mahdollisia 

markkinointituotteita. Mikäli nuorisovaltuusto päättää tilata 
markkinointimateriaaleja se valtuuttaa puheenjohtajan pyytämään 
tarjoukset markkinointimateriaaleista. Nuorisovaltuusto asettaa 
laatukriteerit hankinnalle. Nuorisovaltuusto päättää 
markkinointimateriaalien tilaamisesta myöhemmin puheenjohtajan 
esityksen pohjalta. 

 
Päätös: Teetetään jonkinlaista markkinointimateriaalia, kuten rantatuotteita, 

pelikortteja tai korttikoteloita. Hankitaan nuorisovaltuuston palkinto 
vaikuttamispeliin. Tästä palkinnosta päättää pelin työryhmä.  

 
 

§68 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN VAIKUTTAMISTYÖSSÄ 
  
Pj esitys: Keskustellaan miten nuorisovaltuusto voisi hyödyntää sosiaalista mediaa 

paremmin vaikuttamistyössä. Merkitään toteutettavat ideat tiedoksi.  
 
Päätös: Digitaalinen nuorisotyö 
 
 
 
§69         TOIMIVALTUUTETTUJEN RAHANKÄYTTÖ MARKKINOINTIMATERIAALIIN 
 
Päätös: Annetaan työryhmälle valtuudet käyttää 350 euroa markkinointimateriaaliin 

vaikuttajafoorumin palkintoja varten. 
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§70 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: Sivistyslautakunnalla oli kokous ja Joonas Äärilä oli paikalla 

nuorisovaltuuston edustajana. Kaupunginvaltuuston kokous pidettiin, 
mutta edustajia ei ollut paikalla. Viisaan liikkumisen työryhmän kokous 
peruttiin, virustilanteen vuoksi. 

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

taloudenkäytöstä kokousvälillä. 
Päätös: Kokousvälillä ei ole kulunut yhtään rahaa. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

 
  
Päätös:  Ei muita asioita.  

 §73  SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on 23.4.2020 klo 17. Kokouspaikka ilmoitetaan 

myöhemmin. 
 
Päätös: Seuraava kokous pidetään 23.4.2020. 

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

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 18.22. 
 
 
 
Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri 

 
Markus Koski                                                                   Anni Toivainen 
 
Pöytäkirjantarkastajat  
 
Joonas Äärilä                                                                   Petra Viitaniemi 
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