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NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 12.8.2021 KLO 17 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA / 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-Markkola Tiitu 
Kallioharju Kerttu 
Onkalo Joonas     
Kulmala Lauri 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
 

§97 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj. esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 17.02. 

§98 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. 

§99 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:  Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Viola Paavola sekä Silja Asikainen. 

§100 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj. esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  Hyväksytään esityslista sellaisenaan.  

§101 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: Myönnetään ero nuorisovaltuutettu Elias Tuomiselle.   
 
 

§102 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NOKIAN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN 
EDISTÄMISOHJELMAA VALMISTELEVAAN OHJAUSRYHMÄÄN 
Nokian kaupungin kaupunkikehityspalvelu on aloittamassa työn kaupungin kävelyn 
sekä pyöräilyn kehittämisohjelman laatimiseksi. 
Kehittämisohjelman valmistelun ohjaamista varten perustetaan ohjausryhmä, johon  
nuorisovaltuustoa on pyydetty nimeämään edustaja.  

 
Pj. esitys: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan ja tälle 

henkilökohtaisen varaedustajan ryhmään.  
 
Päätös:  Valitaan edustajaksi Joonas Äärilä sekä varaedustajaksi Kerttu 

Kallioharju. 
 

§103 NUORISOVALTUUSTON LOPPUKAUDEN OHJELMA 
 

Pj. esitys: Käydään läpi nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma loppukauden 
osalta. Merkitään pöytäkirjaan mahdolliset päätökset.  

 
Päätös: Lanit: Laneja pyritään järjestämään syksyllä myöhemmin nimettävän 

työryhmän johdolla koronatilanteen sallimien rajojen mukaan.  
Sometyöryhmä: Viola Paavola ottaa tarkemman vastuun 
sometyöryhmän toiminnasta.  
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Harrastetori: Nuorisovaltuusto lähtee mukaan 21.8. järjestettävään 
harrastetoriin. 
Kokousaikataulun siirto: Päätetään, että kokoukset siirretään alkavaksi 
LaPan kokousten jälkeen klo 18.00. 
Kouluruokaraati: Nuorisovaltuusto avustaa kouluruokaraadin 
uudelleenjärjestäytymisessä. 

 
 

§104 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: Edustaja Toivainen osallistunut Rakennus- ja ympäristölautakunnan 

jäähyväiskokoukseen.  
 Edustaja Äärilä osallistunut varajäsenen roolissa sivistyslautakunnan 

jäähyväiskokoukseen. 
 Nuorisovaltuuston aloite on hyväksytty ja lähetetty eteenpäin 

kaupunkikehityslautakunnan toimesta. 

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

kokousvälillä.  
 
Päätös: Nuorisovaltuuston budjetti ei ole pienentynyt sitten viime kokouksen.  
 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa.  

  
    Nuorten Helpperi -toiminta.  

 
Päätös: Nuorisovaltuusto selvittää ensi kesälle maalauskatua Nokialle.  
 Nuorisovaltuusto keskusteli Helpperi- kanpanjasta ja totesi, että asian 

käsittelyä ensi kokouksessa. 

§107 SEURAAVA KOKOUS 
Pj. esitys: Seuraava kokous pidetään 26.8.2021 klo 17:00.    
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Päätös: Seuraava kokous järjestetään uuden aikataulumenetelmän mukaisesti 
2.9.2021 klo 18.00 Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pajahuoneessa.  

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

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 18.00. 


