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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 24.9.2020 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 
Setälä Siiri                                       poistui 18.18 
 
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori 
 

§139 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 Päätös:  Kokous avataan ajassa 17.06. 

§140 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. 
 

§141 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:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Viola Paavola ja Joonas Äärilä. 
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§142 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

 Päätös:  Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

§143 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.  
 

§144 TAPAHTUMAT 
 

144.1 Menneet tapahtumat  
   1441.1 Kangasalan nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhla.  
  
 Pj esitys: Paikalle olleet kertovat kokoukselle tapahtumasta. 
 

Päätös: Juhla onnistui todella hyvin ja turvallisuus huomioiden. Nokian 
nuorisovaltuusto osti lahjaksi Nokia-aiheisia tuotteita.   

§145 TIEDOTUSVASTAAVAN VALINTA 
Pj. esitys:  Valitaan nuorisovaltuustolle tiedotusvastaava, loppukauden ajaksi.  
 
Päätös: Uudeksi tiedotusvastaavaksi valitaan Viola Paavola. 

 

§146 OPPILASKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ -PÄIVÄ 5.10.2020 
 Oppilaskuntia kehittämässä -päivä järjestetään 5.10.2020 klo. 12:00-14:00.  
 
 Ulla Taponen kertoo päivän teemasta 
 

Pj esitys: Keskustelaan aiheesta ja valitaan nuorisovaltuuston edustaja(t) 
tapahtumaan viemään osallistujille nuorisovaltuuston tervehdys.  

 
Päätös: Valitaan nuorisovaltuuston edustajaksi Anni Toivainen. 
 

§147 NOKIAN KAUPUNGIN RANTOJEN VISIO 
 Nokian nuorisovaltuustolta on pyydetty palautetta kaupungin rantojen visiosta.  
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Pj esitys:  Keskustellaan rantojen visiosta ja annetaan keskustelun pohjalta 
palaute kaupungille.  

 
Päätös:  Visio oli hyvä, mutta nuorina olisimme toivoneet vielä enemmän 

selkeää konkretiaa, jotta palautteen antaminen olisi helpompaa. 
Visiosta jäi uupumaan myös yhteistyötoimijat ja yhteisöllisyyden 
korostaminen. Puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon kaupungille ja 
nuorisovaltuuston jäsenet voivat kirjoittaa vielä kirjalliset palautteet 
puheenjohtajalle. 

  
§148 LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKKO 
 Lapsen oikeuksien viikko pidetään viikolla 47.  
 

Pj esitys: Keskustellaan aiheesta, ja mietitään miten nuorisovaltuusto voisi 
osallistua lapsen oikeuksien viikon toteutukseen.  

 
Päätös: Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja ilmoitustauluja lasten oikeuksista 

tiedottamiseen. Viikon aikana voi myös tiedottaa aiheesta kouluissa 
esim. aamunavauksien avulla. Aiheesta keskustellaan oppilaskuntien 
hallitusten kanssa Oppilaskuntia kehittämässä- päivässä. 

 

§149 SUOMEN LAPSET VAIKUTTAMAAN HANKKEEN PERUUNTUMINEN 
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 13.8.2020 osallistua Suomen lapset 
vaikuttamaan -hankkeeseen. Hanke ei kuitenkaan toteudu, sillä Opetus- ja 
kulttuuriministeriö päätti olla rahoittamatta hanketta.  
 
Pj esitys: Merkitään asia tiedoksi. 
 
Päätös:   Kysytään onko päätöksellä valitusoikeutta. 

  

§150 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-aikajaosto kokousti ja Viola Paavola oli kokouksessa paikalla 

edustamassa nuorisovaltuustoa. 
 
 Kaupunginkehityslautakunnalla kokousti ja Ville Viikki oli kokouksessa 

paikalla. Kokouksessa käsiteltiin rakennuspäätöksiä etenkin teiden 
osalta.  
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 Nokian kaupunginvaltuustolla oli kokous, jossa Laurana Huhtakangas 
ja Markus Koski oli paikalla. 

 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä sivistyslautakunta kokoustivat, 

mutta nuorisovaltuuston edustajia ei ollut paikalla. 

 §151  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 on mennyt kokoustarjottaviin 16,65 euroa ja Kangasalan 

nuorisovaltuuston lahjaan 41,30 euroa. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa. 

Päätös: Nuorisovaltuuston edustajat sopivat tapaamista kaupungin johdon 
kanssa. 

 
 Nuorisovaltuuston esittelyvideo on edistynyt. 
 
 Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa on tullut meluhaittoja nuorista 

kävijöistä, joka on vaikuttanut ihmisten keskittymisrauhaan. Talon 
nuorisotilat ovat liian pienet kävijämäärään nähden. 

 
 Mopoalueen suunnittelu on jäänyt käsittelemättä nuorisovaltuuston 

pyynnöstä huolimatta. 
 
  
 
  
 
  
 
  

§153 SEURAAVA KOKOUS 
Pj esitys: Seuraava kokous on 8.10. kello 17:00. 
Päätös: Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

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

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 18.40. 
 
 
Puheenjohtaja Markus Koski                                            Sihteeri Anni Toivainen 
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Pöytäkirjantarkastajat 
 
Viola Paavola                                                                      Joonas Äärilä 


