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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA
NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 18.1.2021 KLO 17
MICROSOFT TEAMS
JAKELU
Koski Markus, puheenjohtaja
Huhtakangas Laurana, varapuheenjohtaja
Toivainen Anni, sihteeri
Laaksonen Toivo, 2.sihteeri
Paavola Viola, tiedotusvastaava
Asikainen Silja
Äärilä Joonas
Setälä Siiri
Pohjamo Mimmi
Teuho-Markkula Tiitu
Kallioharju Kerttu
Onkalo Joonas
Taponen Ulla, nuorisokoordinaattori

§1

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

§2

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:
§3

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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§4

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Pj esitys:
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
Päätös:

§5

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:
§6

SEPPO-PELI NOKIAN KAUPUNGIN YLEISKAAVASTA
Nokian kaupunki pyysi nuorisovaltuuston avukseen toteuttamaan kaupungin
strategisesta yleiskaavasta Seppo pelin nuorille. Tavoitteena on kerätä nuorten
ajatuksia kaupunkirakentamisesta ja tulevaisuuden kaupungista.
Pj esitys:

Keskustellaan aiheesta ja mietitään sen toteuttamista.

Päätös:

§7

TOIMIELINTEN EDUSTAJIEN VALINTA
Nuorisovaltuustolla on kunnan virallisten toimielinten kanssa hyvää yhteistyötä, mikä
on tärkeä osa nuorisovaltuuston vaikuttamistoimintaa siten kuin kuntalain (410/2015)
26 §:ssä säädetään sekä hallituksen esityksen (HE268/2014) sivulla 100 todetaan:
”Kokonaan uutena velvoitteena kuntalaissa olisi nuorisovaltuuston tai vastaavan
nuorten vaikuttajaryhmän asettaminen nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustolle olisi annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan.”
Nokialla yhteistyötä on ollut jo usean vuoden ajan kauan ennen lakimuutosta ja
lakimuutoksen myötä nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeuksia monissa
Nokian kaupungin toimielimissä ja toiminut hyvässä yhteistyössä koko organisaation
kanssa.
Pj esitys:

Nuorisovaltuusto esittää toimielimille seuraavien henkilöiden valintaa
toimielimeen nuorisovaltuuston edustajaksi. Nuorisovaltuuston
esitystä edustajaksi nimitetään jäljempänä ”edustajaksi” sekä
henkilökohtaista varaedustajaa jäljempänä ”varaedustajaksi”
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Todetaan, että puheenjohtajan esittämät ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa ao. lautakuntaan, eikä muita kiinnostuneita ole ollut,
ja muihin lautakuntiin valitaan kokouksessa edustajat, ja vahvistetaan
puheenjohtajan esittämät edustajat.
Kaupunginvaltuusto
Markus Koski, varaedustaja valitaan kokouksessa
Toinen edustaja ja tämän varaedustaja valitaan kokouksessa
Kaupunkikehityslautakunta
Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa
Sivistyslautakunta
Edustaja, varaedustaja valitaan kokouksessa
Perusturvalautakunta
Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa.
Vapaa-aikajaosto
Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa
Ruokaraati
Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa
Viisaan liikkumisen työryhmä
Edustaja ja varaedustaja valitaan kokouksessa
Unicef Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä
Edustajaksi valitaan Markus Koski
Päätös:

§8

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2021
Pj esitys:
Tarvittaessa käydään läpi ja hyväksytään 13.1.2021 laadittu
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päätös:

§9

HUIPPUKOKOUS
Nokian kaupungin oppilaskuntien huippukokous järjestetään 30.3.2020
etäkokouksena. Koulujen budjetista jaetaan 10 000 eur oppilaiden ideoimiin
hankkeisiin. Koulujen oppilaskunnat suunnittelevat hankkeet etukäteen (toteutus ja
budjetti). Huippukokouksessa oppilaskuntien edustus esittelee hankkeen ja tämän
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jälkeen oppilaat saavat itse päättää 10 000 euron rahasumman jaosta hankkeiden
kesken. Tavoite on, että hankkeet toteutetaan kevätkauden aikana.
Pj esitys:

Ulla Taponen esittelee aiheen tarkemmin. Päätetään, että
nuorisovaltuusto tarjoaa apuaan huippukokouksen järjestelyissä ja tuo
mahdollisesti tapahtumaan oman tervehdyksensä.

Päätös:
§10

VAIKUTTAJAFOORUMI
Viime vuonna vaikuttajafoorumi järjestettiin etäpelinä Seppo alustalla. Tapahtuma on
tarkoitus järjestää vuonna 2021 huhtikuussa.
Pj esitys:

Keskustellaan aiheesta. Päätetään, että nuorisovaltuusto järjestää
vaikuttajafoorumin vuonna 2021 Nokian koulujen 9. luokkalaisille sekä
5. luokkalaisille.
Perustetaan valmiiksi työryhmä, joka hoitaa vaikuttajafoorumiin
liittyviä valmisteluja. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat
nuorisovaltuuston jäsenet.

Päätös:

§11

EDUSTAJAN VALINTA MAAKUNNALLISEEN NUORISOVALTUUSTON
Pj esitys:

Valitaan edustaja ja varaedustaja kokouksessa.

Päätös:
§12

MEHUN TARJOAMINEN NOKIALASILLE NUORILLE KOUKUN MAJALLA
Nuorisovaltuusto päätti koulutuspäivässään selvittää, voiko nuorisovaltuusto tarjota
nokialalaisille nuorille mehun Nokian koukun majalla. Keskustellaan aiheesta.
Pj esitys:

§13

Nuorisovaltuusto tarjoaa Nokialaisille nuorille (13-21- vuotta) kuuman
mehun koukun majalla hiihtolomaviikon ajan.

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:
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§14

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

Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattori Ulla Taposen selvitys
taloudenkäytöstä kokousvälillä.

Päätös:
§15

MUUT ASIAT
Pj esitys:
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle
ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa
tarvittaessa.
Päätös:

§16

SEURAAVA KOKOUS
Pj esitys:
Seuraava kokous pidetään 18.3.2021
Kevään 2021 kokousaikataulu:
18.3 klo. 17:00, 8.4 klo. 17:00, 22.4 klo. 18:00, 10.5 klo. 17:00, 27.5 klo.
17:00, 6.6 klo. 17:00.
Päätös:

§17

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