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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA
NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 13.8.2020 KLO 17
NOKIAN KIRJASTO-JA KULTTUURITALO VIRTA
JAKELU
Koski Markus, puheenjohtaja
Viikki Ville, varapuheenjohtaja
Toivainen Anni, sihteeri
Paavola Viola, 2.sihteeri
Asikainen Silja
Huhtakangas Laurana
Äärilä Joonas, tiedotusvastaava
Viitaniemi, Petra
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori

§113

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

§114

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:

§115

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN 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:
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§116

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Pj esitys:
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
Päätös:

§117

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:
§118

MOPOMIITTI 15.8.2020
Nuorisovaltuusto päätti tarjota apuaan Tampereen kaupungin mopomiittiin. Miitti
järjestetään 15.8 Tampereen messu- ja urheilukeskuksen parkkipaikalla.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus Koski oli yhteydessä tapahtuman järjestäjiin,
ja päätettiin, että Nokian nuorisovaltuusto on mukana pitämässä esittelypistettä
nuorille yhdessä Tampereen nuorisovaltuuston kanssa.
Puheenjohtaja informoi nuorisovaltuustoa tarkemmin, kun asiasta on päästy
kokoustamaan Tampereen nuorisovaltuuston kanssa.
Pj esitys:

Keskustellaan aiheesta, ja sovitaan ketkä olevat paikalla edustamassa
nuorisovaltuustoa.

Päätös:
§119

SUOMEN LAPSET VAIKUTTAMAAN HANKE
Nokian kaupunkia on pyydetty mukaan Nuorten suomi ry:n hankkeeseen, jonka
tavoitteena on edistää lasten osallisuutta kunnissa. Innostaa lapsia vaikuttamaan.
Vahvistaa oppilaskunnan roolia koulussa. Ja kehittää kunnallisten vaikutuskanavien
toimintaa siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus vaikuttaa asuinkunnasta
riippumatta.
Hankkeessa tullaan luomaan rakenteita, joilla lapset pääsevät vaikuttamaan
valtakunnalliseen päätöksentekoon.
Kunnat sitoutetaan hankkeeseen 2000–2500 euron vuosimaksulla. Tämä kuitenkin
saadaan takaisinpäin hankeen aikana. Koska kaupungilla ei ole mahdollista antaa
pääomaa hankkeeseen nuorisovaltuusto ja lastenparlamentti maksaivat omasta
budjetistaan vuosimaksut.
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Pj. esitys:

Nokian nuorisovaltuusto maksaa vuosimaksusta 1000 euroa, koska
lastenparlamentin budjetti on nuorisovaltuuston budjettia pienempi.
Vaikka hankkeen kohderyhmänä esitetään alakouluikäiset lapset, tulee
ottaa huomioon nuorisovaltuuston hankkeelle antama pääoma.
Edellytämme, että myös vanhempien lasten osallisuutta tullaan
kehittämään ja arvioimaan siinä missä nuorempienkin.

Päätös:

§120

EDUSTAJAN VALINTA MAAKUNNALLISEEN NUORISOVALTUUSTOON
Pj. esitys:

Valitaan edustaja maakunnalliseen nuorisovaltuuston.

Päätös:

§121

YÖLANIT
Nokian nuorisovaltuusto on järjestänyt aikaisemmin nuorille yölaneja. Laneja on
toivottu järjestettäväksi uudelleenkin.
Pj esitys:

keskustellaan aiheesta. Onko halua järjestää laneja tulevaisuudessa,
kun se on mahdollista ja järkevää.

Päätös:
§122

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:
§123 TALOUS
Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa
nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori Ulla Taponen.
Pj esitys:

Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattori Ulla Taposen selvitys
taloudenkäytöstä kokousvälillä.

Päätös:
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§124 MUUT ASIAT
Pj esitys:
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle
ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa
tarvittaessa.
Tiedoksi, että nuorisovaltuuston aloite tet-hakujen ongelmista on
toimitettu kaupunginjohtajalle. Asia käsitellään kaupungin
johtoryhmän kokouksessa.
Päätös:
§125

SEURAAVA KOKOUS
Pj esitys:
Seuraava kokous on 3.9.2020 klo. 17:00
Päätös:

§126

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj esitys:
Päätetään kokous ajassa 18:30
Päätös:
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