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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 17.3.2022 KLO 17:00 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja  

 
Äärilä Joonas, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri, tiedotusvastaava       

 
Huhtakangas Laurana 
Kaapu Ramona 
Kulmala Lauri                  
Onkalo Joonas     
Vierimaa Sanni 
Setälä Siiri 
Teuho-Markkola Tiitu 
Kettunen Anni 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
Anette Lehtonen, varhaiskasvatuksen suunnittelija, Lapsiystävällinen kunta- koordinaattori 
 

§ 65 KOKOUKSEN AVAUS 
 Puheenjohtajan esitys:  

Avataan kokous ajassa 17:00 
 
 Päätös:  

Avataan kokous ajassa 17:42.  

§ 66 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
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. 
 
Puheenjohtajan esitys:  
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus, sillä edellä mainitut ehdot täyttyvät. 
 

 Päätös:  
 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 67 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2019 § 45 siirtyä pöytäkirjamalliin 
ja päätti, että kokous valitsee ao. kokouksen läsnäolijoista pöytäkirjantarkastajat 
joustavasti. 
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Puheenjohtajan esitys:  
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa kokouksen läsnäolijoista. 
 
Päätös: 
Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Joonas Onkalo ja Anni Kettunen.  

§ 68 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Puheenjohtajan esitys:  
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.  

§ 69 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. 
 
Puheenjohtajan esitys:  
Merkitään kokoukselle annetut jäsenilmoitukset tiedoksi sekä päätetään uusien  
jäsenten hyväksymisestä johtosäännön nojalla ja kirjataan uudet tämän kokouksen  
läsnäolijoiksi. 
 
Päätös: 
Ei uusia jäsenilmoituksia 

§ 70 NUORISOVALTUUSTON VAIKUTTAJAFOORUMI 
Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain Vaikuttajafoorumin. Tapahtuman tarkoituksena 
on edistää nuorten ja kaupungin päättäjien välistä vuoropuhelua. Vaikuttajafoorumi 
on järjestetty etänä vuosina 2020 ja 2021, vuonna 2022 tarkoituksena on järjestää 
foorumi normaaliin tapaan.  
 
Puheenjohtajan esitys:  
Keskustellaan aiheesta ja merkitään tehdyt päätökset tiedoksi.  
 
Päätös: 
Vaikuttajafoorumi järjestetään 11.4. klo. 10-14. Tapahtumassa järjestetään työpajoja, 
jotka edistävät nuorten vaikuttamista kaupungin päätöksenteossa.  
 

§ 71 LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TYÖSTÄ TIEDOTTAMINEN  
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- 
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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. Tärkeä osa työtä on 
tiedottaa aiheesta nokialaisille nuorille.  
 
Puheenjohtajan esitys:  
Varhaiskasvatuksen suunnittelija Anette Lehtonen esittelee aihetta.  
Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta. Merkitään päätökset tiedoksi.  
 
Päätös: 
Anette Lehtonen esitteli Lapsiystävällinen kunta- työtä ja nuorisovaltuusto keskusteli 
aiheesta. Nuorisovaltuusto alkaa kehittämään yhdessä kaupungin kanssa videota 
Lapsiystävällinen kunta- työstä.  
 

§ 72 NUORISOVALTUUSTON MARKKINOINTIMATERIAALIN HANKINTA 
Nuorisovaltuusto on suunnitellut kaudelle 2022 useita tapahtumia. Perinteisesti  
tapahtumien yhteydessä jaetaan erilaisia markkinointituotteita. Tällä hetkellä 
varastossa on karkkeja, kyniä ja mikrokuituliinoja. Nuorisovaltuusto on päättänyt  
suunnitelupäivässään hankkia lisää kyniä ja mikrokuituliinoja   
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja tekee  
tarjouspyynnöt keskustelun pohjalta ja tekee esitykset seuraavassa kokouksessa.  
 
Päätös: 
Nuorisovaltuusto päättää valtuuttaa puheenjohtajan selvittämään tarjouspyyntöjä 
markkinointimateriaalien hankintaan. Puheenjohtaja esittelee saadut tarjouspyynnöt 
nuorisovaltuustolle myöhemmin.  

    

§ 73 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. 
 
Puheenjohtajan esitys:  
Merkitään tiedoksi kokouksissa läsnä olleiden tiedot kokouksissa päätetyistä asioista. 
 
Päätös: 
Sivistyslautakunnalla oli kokous, jossa Joonas Äärilä oli paikalla nuorisovaltuuston 
edustajana. 

§ 74 TALOUS 
Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa  
nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori. 
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Puheenjohtajan esitys:  
Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattorin selvitys taloudenkäytöstä kokousvälillä.  
 
Päätös: 
Ei uusia talousasioita kokousvälillä. 
  

 § 75 MUUT ASIAT 
Puheenjohtajan esitys:  
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle ilmoitetut asiat  
sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa tarvittaessa.  
 
Sometyöryhmä 

  
Päätös: 
Sometyöryhmä aktivoituu ja alkaa pitämään kokouksia sosiaalisen median käytöstä.

  

§ 76 SEURAAVA KOKOUS 
Puheenjohtajan esitys:  
Seuraava kokous pidetään 31.3.2022 
  
Päätös: 
Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti.  

§ 77 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtajan esitys:  

Päätetään kokous ajassa 18:00. 
 

Päätös:   
Päätetään kokous ajassa 18:11. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


