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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 16.9.2021 KLO 18 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA / MICROSOFT TEAMS  
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 

 
Huhtakangas Laurana, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri 
Laaksonen Toivo, 2.sihteeri 

 
Asikainen Silja 
Äärilä Joonas 
Setälä Siiri                  poistui 18:30 
Pohjamo Mimmi            
Teuho-Markkola Tiitu 
Kallioharju Kerttu 
Onkalo Joonas     
Kulmala Lauri 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
 

§123 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj. esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 18:09. 

§124 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. 

§125 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINT 
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:  Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Onkalo ja Lauri Kulmala. 

§126 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj. esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 
Päätös: Lisätään esityslistaan §130 Kangasalan nuorisovaltuuston aloite 

äänestysikärajan laskemisesta. Seuraavat pykälät jatkuvat tämän 
jälkeen järjestyksessä. 

§127 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: Nuorisovaltuusto hyväksyy Ramona Kaapun nuorisovaltuuston 

jäseneksi.    
 

§128 NUORISOVALTUUSTON MARKKINOINTIMATERIAALIN HANKINTA  
Nuorisovaltuusto keskusteli kokouksessaan 2.9. 2021 nuorisovaltuuston 
markkinointimateriaalista. Nuorisovaltuusto päätti selvittää huppareiden sekä 
nuorisovaltuuston logolla varustettujen makeisien hankintaa.  

 
Pj. esitys: Puheenjohtaja esittelee kokoukselle selvitetyt asiat. Nuorisovaltuusto 

tekee päätöksen markkinointimateriaalien hankinnasta.  
 

Päätös:   Käsitellään asia seuraavassa kokouksessa. 
 

§129 GLOBAALIKASVATUS JA NUORISOTYÖ 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus Koski sekä nuorisokoordinaattori Satu 
Auranen tapasivat Nokian kaupungin globaalikasvatuksen ja 
maahanmuuttajaopetuksen työryhmässä toimivan Anna-Maria Kohtalan. Ryhmän 
tavoitteena on koordinoida globaalikasvatukseen liittyviä teemoja Nokian kaupungin 
perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.  
 

 
Pj. esitys: Keskustellaan tapaamisessa läpikäydyistä asioista.  
 
Päätös: Tapaamisessa keskusteltiin nuorten mielenterveys- ja 

päihdeongelmista sekä tasa-arvosta. Myös politiikkaviikosta 
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keskusteltiin. Asiasta keskustellaan jatkossa enemmän ja ongelmiin 
kiinnitetään huomiota. 

§130 POLITIIKKAVIIKKO 1.11-7.11.2021 
Nuorisovaltuusto päätti suunnittelupäivässään osallistua valtakunnalliseen 
politiikkaviikkoon.  Viikkoa vietetään 1.11–7.11. Tälle ajankohdalle on varattu 
kaupungin kotisivujen etusivu.  
 

 
Pj. esitys: Ideoidaan ja suunnitellaan tulevaa viikkoa. Merkitään päätökset 

pöytäkirjaan.   
 
Päätös: Nuorisovaltuusto järjestää viikolla vaikuttamisaiheisia tietovisoja. 

Pyritään viestittämään kouluissa oppilaskunnan hallitusten kautta 
vaikuttamismahdollisuuksista ja politiikasta. Hyödynnetään sosiaalista 
mediaa viestinnässä. 

 
 

§131      KANGASALAN NUORISOVALTUUSTON ALOITE ÄÄNESTYSIKÄRAJAN LASKEMISESTA 
Pj. esitys:  Kangasalan nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen äänestysikärajan 

laskemisesta 16-vuoteen. Keskustellaan, haluaako Nokian 
nuorisovaltuusto kannattaa aloitetta.  

 
Päätös:  Nokian nuorisovaltuusto suoritti äänestyksen ja päättää kannattaa 

Kangasalan nuorisovaltuuston aloitetta.  
 

§132 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: Kaupunginvaltuustolla oli kokous, jossa Markus Koski ja Anni Toivainen 

olivat paikalla nuorisovaltuuston edustajina. 
 
 Vapaa-aikajaostolla oli kokous, jossa Markus Koski oli paikalla.  
 
 Lapsiystävällinen kunta koordinaatioryhmällä oli kokous. 

Nuorisokoordinaattori Satu Auranen oli paikalla ja kertoi kokouksessa 
käsitellyt asiat nuorisovaltuustolle. 

 
 Kaupunkikehityslautakunnalla oli kokous, jossa Lauri Kulmala oli 

paikalla. 
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§133 TALOUS 
Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa  
nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori. 
 
Pj. esitys: Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattorin selvitys taloudenkäytöstä 

kokousvälillä.  
 
Päätös: Ei uusia talousasioita kokousvälillä. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa.  

 
 Tehdassaari rullalautailijoiden käyttöön.  
 
Päätös: Nokian rullalautailijat ovat pyrkineet saada Nokialle kunnollisia 

harrastuspaikkoja. Ryhmä toivoisi, että Tehdassaareen saataisiin 
paikka, jossa nuoret voisivat skeitata. Ryhmä toivoisi rahoitusta tilojen 
vuokraukseen, jotta harrastus mahdollistuisi. Rullalautailijat pyytävät 
nuorisovaltuustolta apua asiassa. Nuorisovaltuusto päättää kannattaa 
ajatusta ja pohtia asiaa enemmän.  

 
 Visioidaan ja selvitellään ideaa ulkoilmaelokuvaillasta syksylle.  
  

§135 SEURAAVA KOKOUS 
Pj. esitys: Seuraava kokous pidetään 23.9.2021 klo 18:00.    
  
Päätös: Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§136 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj. esitys: Päätetään kokous ajassa 19:30. 
 

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 19.09. 
 
 
 
 
 
 
 


