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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 10.2.2022 KLO 17 
MICROSOFT TEAMS  
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja  

 
Äärilä Joonas, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri, tiedotusvastaava       

   
Asikainen Silja 
Setälä Siiri 
Teuho-Markkola Tiitu 
Kallioharju Kerttu 
Onkalo Joonas     
Kaapu Ramona 
Huhtakangas Laurana 
Vierimaa Sanni 
Anni Kettunen 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
Riikka Piitulainen, hyvinvointikoordinaattori 
 

§26 KOKOUKSEN AVAUS 
 Pj. esitys: Avataan kokous ajassa 17:00. 
 
 Päätös:  Avataan kokous ajassa 17:02. 

§27 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. 

§28 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 Joonas Onkalo ja Laurana 

Huhtakangas. 

§29 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Pj. esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 
Päätös: Muutetaan esityslistan kiertoa siten, että §31 käsitellään ennen 

pykälää §30. Kierrätetään esityslistaa muuten järjestyksessä. 

§30 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: Hyväksytään Anni Kettunen Nokian nuorisovaltuuston jäseneksi. 

§31 NOKIAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 
Riikka Piitulainen esittelee aihetta.  
 
Pj. esitys:            Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta.   
 
Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli aiheesta. Esille nousi erityisesti kouluun ja 

harrastustoimintaan liittyvät tasa-arvokysymykset.  

§32 VARAEDUSTAJAN VALINTA PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEEN 
NUORISOVALTUUSTOON 

 
Pj. esitys:            Nuorisovaltuusto valitsee varaedustajan Pirkanmaan maakunnalliseen 

nuorisovaltuustoon.  
 
Päätös: Varaedustajaksi Pirkanmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon 

valitaan Anni Kettunen. 

§33 NUORISOVALTUUSTON NETTISIVUJEN PÄIVITTÄMINEN 
Nuorisovaltuuston nettisivut ovat Nokian kaupungin nettisivuilla. Nuorisovaltuustoa on 
pyydetty selvittämään, tarvitseeko sivuille tehdä muutoksia.  
 
Pj. esitys: Käydään läpi nuorisovaltuuston nettisivuja koskevat 

muutosehdotukset.   
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Päätös:  Ei uusia muutosehdotuksia nettisivuihin. 

§34 LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TYÖSTÄ VIESTIMINEN NOKIALAISILLE LAPSILLE 
Nokian kaupunki sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen toukokuussa 
2021. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen UNICEF arvioi työtämme 
uudelleen. Tunnustuksen saamisen edellytys on Lapsiystävällinen kunta- 
toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten osallisuus kehittämistyössä ja 
sitoutuminen kehittämistyön jatkamiseen. Lapsiystävällinen kunta- malli perustuu YK:n 
lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin. Malli 
auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. 
Nuorisovaltuustoa on pyydetty miettimään, kuinka LYK-työstä voidaan informoida 
nokialaisia nuoria.  

 
Pj. esitys: Keskustellaan aiheesta ja merkitään tehdyt päätökset tiedoksi.  

 
Päätös:  Esiin nousi sosiaalisen median ja koulujen tärkeys Lapsiystävällinen 

kunta -viestinnässä. LYK-työstä voisi tehdä informatiivista sisältöä 
nuorille kohdennetusti esimerkiksi Instagramissa ja TikTokissa. 

 

§35 NUORISOVALTUUSTON KOULUTUSPÄIVÄ 
Nuorisovaltuuston koulutuspäivä järjestetään 12.2.2022 kello 10:00-16:00.  
 
Pj. esitys: Merkitään tiedoksi päivän ohjelma ja tehdyt päätökset.   
 
Päätös: Koulutuspäivä järjestetään pohjaesityksen mukaisesti. Koulutuspäivän 

ohjelmassa on kuntahallinto ja palveluorganisaatio koulutus sekä Nuva 
ry:n toiminnan esittely. Lisäksi laaditaan toimintasuunnitelma ja 
talousarvio kaudelle 2022. Nuorisovaltuusto kustantaa 
koulutuspäivään osallistujille lounaan sekä kahvitarjoilun. 

 

§36 NUORISOVALTUUSTON KOMMENTIT KAUPUNGIN PERHEPALVELUIDEN 
SÄHKÖISESTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKEESTA.  
Kaupungin perhepalveluissa on uudehko tukimuoto nuorille ja heidän perheilleen, 
Helpperi-palvelu. Palvelu on suunnattu 12–17- vuotiaille nokialaisille nuorille ja heidän 
perheilleen. Helpperi tarjoaa lyhytaikaista varhaisen vaiheen tukea nuorten päihde- ja 
mielenterveyshaasteisiin, ohjausta, neuvontaa ja keskustelua. 
 
Helpperiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse ja jatkossa myös sähköisen 
yhteydenottolomakkeen kautta. Tarkoitus on luoda nettisivuille ”nappi”, jota 
klikkaamalla tuo yhteydenottolomake sitten aukeaisi 
 
Pj. esitys:             Keskustellaan aiheesta.   
 
Päätös: Asiasta keskusteltiin ja esille nousseet asiat viedään eteenpäin 

kaupungin perhepalveluihin. 
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§37 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: Sivistyslautakunnalla oli kokous, jossa Joonas Äärilä oli paikalla 

nuorisovaltuuston edustajana. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
koulujen kerhotoimintaa.  

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

kokousvälillä.  
 
Päätös: Ei uusia talousasioita. 

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

ilmoitetut asiat sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa 
tarvittaessa.  

  
 
Päätös: Ei muita asioita. 

§40 SEURAAVA KOKOUS 
Pj. esitys: Seuraava kokous pidetään 12.2.2022 
  
Päätös: Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§41 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Pj. esitys: Päätetään kokous ajassa 18:30. 
 

Päätös:  Päätetään kokous ajassa 18:25. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


