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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 2.12.2021 KLO 18 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA / MICROSOFT TEAMS  
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja  
 
Toivainen Anni, sihteeri 

   
Äärilä Joonas 
Setälä Siiri 
Pohjamo Mimmi            
Teuho-Markkola Tiitu 
Kallioharju Kerttu 
Onkalo Joonas     
Kaapu Ramona 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
 

§174 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj. esitys: Avataan kokous ajassa 18:00. 
 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 18.10. 

§175 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 päästövaltaiseksi. 

§176 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. 



NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA| 2.12.2021 
2 (5) 

 
 

 

 
nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia 

 

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

 Päätös:  Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

§178 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. 

§179 NOKIAN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN MALLI MONIALAISESTA 
PALVELUTARPEEN ARVIOINNISTA.  
Nokian kaupungin perhepalveluissa kehitetään parhaillaan uutta, monialaista 
palvelutarpeen arviointia ja asiakasohjausta. Uuden toimintamallin tavoitteena on, 
että lapset, nuoret ja perheet saisivat jatkossa apua helpommin ja nopeammin. 
Samalla pyritään vahvistamaan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja välttämään turhaa 
päällekkäistä työtä. Asiakasohjausmallin kehittäminen liittyy perhekeskusverkoston 
kehittämistyöhön, jota Nokialla on tänä syksynä käynnistetty uudelleen, pienen tauon 
jälkeen. Asiakasohjausmalli pyritään ottamaan käyttöön jo helmikuussa 2022.  

 
Pj. esitys: Kehittäjäsosiaalityöntekijä Maria Antikainen esittelee aihetta. 

Nuorisovaltuuusto keskustelee aiheesta.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli Maria Antikaisen kanssa aiheesta. 

Esiin nousi paljon tärkeitä asioita, joita voidaan hyödyntää 
palvelun kehittämisessä. 

§180 YÖLANIT 
Nuorisovaltuuston Yölanit järjestetään 27.12–28.12 yhteistyössä nuorisopalveluiden 
kanssa. Tapahtuman suunnittelusta vastaa työryhmä.  
 
Pj. esitys:  Työryhmä kertoo, kuinka asia on edennyt.    
 
Päätös: Järjestelyt ovat edenneet ja tapahtuman ilmoittautuminen on 

avattu.  
     

§181 NUORISOVALTUUSTON JOULUTAPAHTUMA 
 Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan järjestää joulutapahtuman Nokian  



NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA| 2.12.2021 
3 (5) 

 
 

 

 
nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia 

 

 Hinttalassa 4.12 kello 11–18. Tapahtuman suunnittelun aloitti työryhmä.  
 

Pj. esitys: Työryhmä kertoo, kuinka asia on edennyt.   
 
Päätös: Kahvilan järjestäminen on sujunut hyvin ja tapahtumaa on alettu 

markkinoimaan. Tapahtumassa pidetään tietovisa ja aarteenetsintä, 
joihin palkinnoksi ostetaan suklaalevyt.  

§182 LAUSUNTO UUDEN PALLOILUHALLIN RAKENTAMISESTA NOKIALLE 
Nokialle suunnitellaan uutta palloiluhallia. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus 
Koski osallistui tapaamiseen, jossa esiteltiin suunnitelmaa uudesta palloiluhallista. 
Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausunto asiasta.  

 
Pj. esitys: Puheenjohtaja Markus Koski ja sivistyslautakunnan edustaja 

Toivo Laaksonen esittelee aihetta. Nuorisovaltuusto päättää 
kirjoittaa aiheesta lausunnon Nokian kaupungille.  

 
Päätös:  Asiasta keskusteltiin ja keskustelussa kävi ilmi se, että ollaan 

huolissaan siitä, miten siirtyminen hallille tapahtuisi.  
 
Jos uusissa kouluissa ei ole saleja, missä koulun esitykset ja 
juhlat pidetään. Jos nämä tilaisuudet järjestetään uudessa 
hallissa, onko hallilla resursseja samaan aikaan 
juhlatilaisuuksiin sekä liikuntatuntikäyttöön. Esiin nousi myös 
huoli kuntosalin puuttumisesta. Hallista löytyy kokoustila, 
muttei kuntosalia. Tämä priorisointipäätös tuntuu omituiselta. 
 
Nuorisovaltuusto laatii keskustelun pohjalta lausunnon.  

 

§183 NUORISOVALTUUSTON KOULUKIERROKSET 
Nuorisovaltuusto lähtee esittelemään toimintaansa nokialaisille yläkouluille ja toisen 
asteen oppilaitoksille.  
 
Pj. esitys: Puheenjohtaja Markus Koski esittelee aihetta.  
 

1) Valitaan kierroksille menijät seuraaville kouluille 
2) Nuorisovaltuusto järjestää kierroksilla arvonnan, 

hankitaan voittajalle palkinto. Hankintaan on käytössä 50 
euroa.  

 
Päätös:   1)   Emäkoski: Joonas Äärilä 
          Harjuniitty: Anni Toivainen, Joonas Onkalo ja Markus Koski 
          Nokianvirran koulu: Ramona Kaapu, Tiitu Teuho-Markkola 
          Lukio: Markus Koski 
          Tredu: ei tällä hetkellä halukkaita 

2) Toimitaan pohjaesityksen mukaisesti 
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§184 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: KäPy suunnitteluryhmällä oli työpaja, jossa Joonas Äärilä oli paikalla. 
  
  

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

kokousvälillä.  
 
Päätös: Ei uusia talousasioita. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa.  

 
 Kouluvierailut 
 Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin itsenäisyyspäivän 

lippuvartiossa ja Tampereen nuorisovaltuuston juhlavastaanotolla.  
 Nuorisofoorumi  
 
Päätös: Lapsenoikeuksien viikon tietokilpailun osallistujat ovat tiedossa. 

Arvonta suoritetaan 
 
 Markus Koski ja Toivo Laaksonen edustavat nuorisovaltuustoa 

itsenäisyyspäivän lippuvartiossa ja Tampereen nuorisovaltuuston 
juhlavastaanotolla. 

 
 

§187 SEURAAVA KOKOUS 
Pj. esitys: Seuraava kokous pidetään 9.12.2021 klo 17:00.  Kokouspaikka 

poikkeuksellisesti nuorisotilat.  
  
Päätös: Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§188 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj. esitys: Päätetään kokous ajassa 19:30. 
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Päätös:  Päätetään kokous ajassa 19.47. 
 

 
 
 
 
 
 
 


