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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 2.9.2021 KLO 18 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA / MICROSOFT TEAMS  
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja 

 
Huhtakangas Laurana, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri 

 
Paavola Viola, tiedotusvastaava          
Äärilä Joonas 
Setälä Siiri                                             poistui paikalta 18:27 
Pohjamo Mimmi            
Kallioharju Kerttu 
Onkalo Joonas     
Kulmala Lauri 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
 

§109 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj. esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 18:08. 

§110 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. 

§111 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. 
 
Päätös:  Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Onkalo ja Joonas Äärilä. 
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§112 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj. esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

§113 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.   
 
 

§114 SOMETYÖRYHMÄN KOKOUS 23.8.2021 
Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 12.8.2021 asettaa sometyöryhmän 
suunnittelemaan nuorisovaltuuston viestintää ja muuta toimintaa sosiaalisen median 
alustoissa. Ryhmä kokousti 23.8.2021.  

 
Pj. esitys: Merkitään tiedoksi työryhmän muistio ja mahdolliset päätökset.  
 
Päätös: Kokouksessa keskusteltiin nuorisovaltuuston sosiaalisenmedian 

viestinnästä. Kokouksessa päätettiin panostaa nuorisovaltuuston 
Instagramiin ja toteuttaa sinne videoita ja materiaaleja kokouksen 
asioista. Instagramiin toteutetaan myös jäsenesittelyt.  

 
 Nuorisovaltuusto panostaa markkinointiin mainosten, kilpailuiden ja 

arvontojen avulla. Näin saadaan nuorisovaltuustoa paremmin nuorten 
tietoisuuteen. 

 

§115 NUORISOVALTUUSTON MARKKINOINTIMATERIAALIN HANKINTA 
 Nuorisovaltuusto keskusteli kokouksessaan 12.8.2021 huppareiden hankinnasta.  

Nuorisovaltuuston logolla varustetut hupparit olisivat hyödyksi erilaisissa 
tapahtumissa. 

 
Pj. esitys: Keskustellaan huppareiden hankinnasta sekä arvioidaan muun 

mahdollisen markkinointimateriaalin tarvetta.  
 

Päätös:  Huppareiden hintoja lähdetään selvittämään. Selvitetään alustavasti 
myös nuorisovaltuustokarkkien hankkimista. 
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§116 NOKIAN KAUPUNGIN KOULURUOKARAADIN ETÄTOTEUTUS  
Nokian kaupungilla on toiminut kouluruokaraati useamman vuoden ajan. 
Koronatilanteesta johtuen toiminta on kuitenkin tauolla. Nuorisovaltuusto näkee 
raadin toiminnan hyvin tärkeänä ja tarjoaa apua toiminnan käynnistämisessä 
uudelleen etätoteutuksena.   

 
Pj. esitys: Keskustellaan ja ideoidaan kouluruokaraadin etätoteutusta.   
 
Päätös: Kouluruokaraadin voisi toteuttaa etäkokouksena esimerkiksi Teams- 

kokouksena. Nuorisovaltuusto toivoisi, että raati keskustelisi 
kasviruoan tarjoamisesta kaikissa kouluissa. Tämä aihe puhututtaa 
paljon nuoria, ja olisi tärkeää, että kasvisruoan tarjontaa 
laajennettaisiin. 

 

§117 KIRJELMÄ NOKIAN KAUPUNGILLE NOKIAN NUORISOTILOISTA 
Nokian nuorisovaltuustoa on pyydetty laatimaan kirjelmä ongelmista Nokian 
nuorisotiloilla.  

 
Pj. esitys: Nuorisokoordinaattori esittelee asian tarkemmin. Nuorisovaltuusto 

päättää kirjelmän laatimisesta.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto voi osallistua kirjelmän laatimisessa. Asiasta 

päätetään keskustella yhdessä nuorisopalveluiden kanssa. 

§118 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: Kaupungin hallituksella oli kokous, jossa Markus Koski ja Anni 

Toivainen oli paikalla nuorisovaltuuston edustajana. Kokouksessa 
päätettiin lautakuntien jäsenet ja vastuutehtävät. Myös 
nuorisovaltuuston kokouspalkkoja päätettiin korottaa.  

 
 Lapsiystävällinen kunta työryhmä kokousti ja Markus Koski oli 

kokouksessa paikalla. 
 
 Rakennus- ja ympäristölautakunnalla oli kokous, jossa Anni Toivainen 

oli paikalla.  
 
 Kaupunkikehityslautakunnalla oli kokous, jossa Lauri Kulmala oli 

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

kokousvälillä.  
 
Päätös: Kokousvälillä on kulunut 50 euroa S-ryhmän lahjakorttiin, joka 

arvottiin Nokian Harrastustorilla.  

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa.  

  
 Nuorten Helpperi -toiminta 
 
Päätös: Nuorten Helpperi-toiminnasta keskustellaan myöhemmin. 
 
 Nuorisovaltuustolle on pyritty saamaan suora aloitusoikeus kaupungin 

toimielimiin ja asia on selvityksessä. 

§121 SEURAAVA KOKOUS 
Pj. esitys: Seuraava kokous pidetään 16.9.2021 klo 18:00.    
  
Päätös: Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

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

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 19.02. 
 
 
 
Puheenjohtaja Markus Koski                                                     Sihteeri Anni Toivainen 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
Joonas Onkalo                                                                             Joonas Äärilä 


