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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA
NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 22.4.2021 KLO 18
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
saapui 18:22
Teuho-Markkola Tiitu
Kallioharju Kerttu
Onkalo Joonas poistui 18:59
Kulmala Lauri

saapui 18:38

Ulla Taponen, nuorisokoordinaattori
Arttu Vuori, Tampereen nuorisovaltuuston puheenjohtaja

§49

KOKOUKSEN AVAUS
Pj. esitys:
Avataan kokous ajassa 18:00.
Päätös:

§50

§51

Avataan kokous ajassa 18:01.

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:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2019 § 45 siirtyä pöytäkirjamalliin
ja päätti, että kokous valitsee ao. kokouksen läsnäolijoista pöytäkirjantarkastajat
joustavasti.
Pj. esitys:

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa kokouksen läsnäolijoista.
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Päätös:
§52

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Pj. esitys:
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
Päätös:

§53

§54

§55

§56

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Toivo Laaksonen ja Joonas Äärilä.

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

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.

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:

Asiaa valmisteleva työryhmä kertoo, kuinka asia on edistynyt.

Päätös:

Peli on edennyt hyvin ja aikataulussa on pysytty. Työryhmä on
kokoustanut myös kaupungin kaavoitustyöntekijöiden kanssa ja
esitellyt heille peliä.

VAIKUTTAJAFOORUMI JA KAUPUNGINJOHTAJAN KYSELYTUNTI
Viime vuonna vaikuttajafoorumi järjestettiin etäpelinä Seppo alustalla. Tapahtuma on
tarkoitus järjestää huhtikuussa 5- ja 9-luokkalaisille.
Pj. esitys:

Asiaa valmisteleva työryhmä kertoo, kuinka asia on edennyt.

Päätös:

Seppo-pelin kysymyksiä ja osallistujia tuli odotettua vähemmän. Peli
on kuitenkin saatu onnistuneesti valmiiksi ja ensimmäiset pelit
pelataan perjantaina 23.4.

KAUPUNKISEUDUN NUORISOVALTUUSTOJEN YSTÄVYYSJULISTUS
Tampereen nuorisovaltuustolla on tavoitteena tiivistää yhteistyötä Tampereen
kaupunkiseudun nuorisovaltuustojen kanssa erinäisten aiheiden tiimoilta ja edistää
nuorten äänen kuulumista myös kaupunkiseudun päätöksenteossa. Tampereen
nuorisovaltuuston ajatuksena on, että kaupunkiseudun nuorisovaltuusto voisivat
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sitoutua yhteistyöhön ja ns. "ystävyysnuorisovaltuustoiksi", hyväksymällä
kokouksessaan liitteenä olevan ystävyysjulistuksen. Sen allekirjoittaisi kunkin
nuorisovaltuuston puheenjohtaja.
Pj. esitys:

Nuorisovaltuusto päättää ystävyysjulistuksen hyväksymisestä.

Päätös:

Tampereen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Arttu Vuori esitteli
ystävyysnuorisovaltuusto hanketta sekä Nuva ry:n Pirkanmaan piirin
piirihallituksen toimintaa.
Nuorisovaltuusto päättää sitoutua ystävyysjulistukseen.

§57

LAUTAKUNNAT JA MUUT TOIMIELIMET
Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus useissa Nokian kaupungin
toimielimissä. Kokouksessa 18.2.2021 (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:

Maakunnallisella nuorisovaltuustolla oli kokous, jossa Laurana
Huhtakangas oli paikalla nuorisovaltuuston edustajana.
Kaupunkikehityslautakunnalla oli kokous, jossa Lauri Kulmala oli
paikalla.

§58

§59

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 tullut uusia talousasioita.

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

Nuorilta on tullut toive, että nuorisovaltuusto veisi eteenpäin ideaa
matalan kynnyksen liikuntaharrastuksista. Toiveena olisi, että nuorille
järjestettäisiin kaupungin ja seurojen kanssa yhteistyössä höntsäily
liikuntaharrastuksia iltaisin. Nuorisovaltuusto vie kaupungille ideaa
eteenpäin.
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§60

SEURAAVA KOKOUS
Pj. esitys:
Seuraava kokous varmistuu myöhemmin.
Päätös:

§61

Seuraava kokous pidetään 10.5. klo. 17.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj. esitys:
Päätetään kokous ajassa 18:45.
Päätös:

Päätetään kokous ajassa 19:18.
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