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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 5.5.2022 KLO 17:00 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja  

 
Äärilä Joonas, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri, tiedotusvastaava     
   
Kaapu Ramona 
Kallioharju Kerttu 
Setälä Siiri                   saapui 17:21 
Vierimaa Sanni 
Teuho-Markkola Tiitu 
Alakoski Maria 
 
Satu Auranen, nuorisokoordinaattori 
 
Aleksanteri Vilppala 
 
Jorma Kuoppala oli paikalla ennen kokousta 
 

§ 107 KOKOUKSEN AVAUS 
 
 Puheenjohtajan esitys:  
 

Avataan kokous ajassa 17:00 
 
 Päätös:  
 
 Avataan kokous ajassa 17:17. 

§ 108 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:  
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 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

§ 109 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Nokian nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2019 § 45 siirtyä pöytäkirjamalliin 
ja päätti, että kokous valitsee ao. kokouksen läsnäolijoista pöytäkirjantarkastajat 
joustavasti. 
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa kokouksen läsnäolijoista. 
 
Päätös: 
 
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kerttu Kallioharju ja Maria Alakoski. 
 

§ 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Puheenjohtajan esitys:  
 
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  
 
 Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

§ 111 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. 
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§ 112 KYSELY NOKIAN KAUPUNGIN STRATEGIATAVOITTEISTA KOSKIEN 
ELINYMPÄRISTÖOHJELMAA.   

  
Puheenjohtajan esitys:  
 
Satu Auranen esittelee aihetta. Keskustellaan aiheesta ja merkitään tehdyt päätökset 
tiedoksi.  
 
Päätös: 
 
Nuorisovaltuuston keskustelussa nousi esiin seuraavat asiat: 
 

• Nokian metsistä löytyy paljon metalliromua ja muuta sinne kuulumatonta. 

• Harjuniityssä on paljon rakennusjätettä, joka liikkuu tuulen mukana myös 
asuinalueelle. 

• Keskustan alueella on paljon vanhoja rakennuksia, jotka riitelevät muun 
maiseman kanssa. 

• Vanhojen rakennusten seinissä voisi olla esimerkiksi graffititaidetta lisäten 
viihtyisyyttä. 

• Keskustan maisemaan tarvittaisiin lisää väriä.  

• Penttilän puisto on tärkeä nokialaisille virkistysalue, jonne ei saisi kaavoittaa 
uusia rakennuksia. 

• Poutunpuiston suihkulähteen voisi pitää useammin päällä ja ylipäätään alueen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta tulisi lisätä erityisesti ilta-aikaan.  

• Mopoilijoille tarvittaisiin rajattu ajosuora (moposuora) 

• Julkista taidetta tarvitaan enemmän. 

• Hinttalan vieressä olevassa risteyksessä liikennevalojen toiminta on heikkoa. 

• Risteyksissä on näköesteitä, jotka heikentävät liikenneturvallisuutta, erityisesti 
Alhoniityn koulun läheisyydessä Nokitien ja Tanhuankadun risteys. 

 

§ 113 AKTIIVIPÄIVÄT PRO 2022 
Vuonna 2022 Aktiivipäivät PRO järjestetään kaksipäiväisenä koulutuksena perjantaina 
6.5. ja maanantaina 16.5. Molemmat tapaamiset kestävät koko päivän ja ne pidetään 
livenä Helsingissä. Tapahtumasta on ilmoitettu nuorisovaltuustolle WhatsApp 
ryhmässä.  
 
Puheenjohtajan esitys:  

 
1) Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi tapahtumaan osallistuvat jäsenet 

 
2) Nuorisovaltuusto päättää maksaa Nokian nuorisovaltuuston jäsenen puolesta 
osallistumismaksun sekä matkakulut halvinta julkista kulkuvälinettä käyttäen, kuten 
aktiivipäivien kohdalla on ollut tapana toimia.  
 
Päätös: 
 
Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 
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§ 114 NUORISOVALTUUSTON KESÄTAPAHTUMAT 
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Keskustellaan nuorisovaltuuston ohjelmasta kesäloman aikana ja käydään läpi kauden  
alussa laadittua vuosikelloa.  
 
Päätös: 
 
Nuorisovaltuuston virkistäytymispäivä pidetään 21.5.2022. 
 
Selvitetään mahdollisuutta kadun maalaamiseen jollakin kesäviikolla. 
 
 

§ 115 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: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunnalla oli kokous, jossa Kerttu Kallioharju oli paikalla 
nuorisovaltuuston edustajana. 

 
Lasten ja nuorten verkostoryhmällä oli kokous, jossa Joonas Äärilä oli paikalla. 

 
Kaupunkikehityslautakunnalla oli kokous, jossa Joonas Äärilä oli paikalla. 

 
 

§ 116 TALOUS 
Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa  
nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori. 
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattorin selvitys taloudenkäytöstä kokousvälillä.  
 
Päätös: 
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Nuorisovaltuusto maksaa Anni Toivaiselle 85 euroa Instagram arvonnan lahjakortin 
ostamisesta. 
  

 § 117 MUUT ASIAT 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle ilmoitetut asiat  
sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa tarvittaessa.  
 
Päätös: 
 
Oppilaskuntien huipputapaamisen markkinointitapahtuma perutaan tältä keväältä. 
  

§ 118 SEURAAVA KOKOUS 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Seuraava kokous pidetään 19.5.2022 
  
Päätös: 
 
Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 
 

§ 119 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtajan esitys:  
 

Päätetään kokous ajassa 18:00. 
 

Päätös:  
 
Päätetään kokous ajassa 18:17.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


