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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 10.11.2022 KLO 17.00 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja                                poistui 17.50 

 
Äärilä Joonas, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri, tiedotusvastaava       
 
Huhtakangas Laurana 
Kaapu Ramona 
Vierimaa Sanni 
Teuho-Markkola Tiitu 
Kettunen Anni 
 
Taponen Ulla, osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan koordinaattori 

§ 215 KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtajan esitys:   
 

Avataan kokous ajassa 17.00 
 
 Päätös:  
 
 Avataan kokous ajassa 17.28. 

§ 216 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. 
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§ 217 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 Sanni Vierimaa ja Tiitu Teuho-Markkola. 

§ 218 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Puheenjohtajan esitys:  
 
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  
 

Lisätään § 224 Nuorisovaltuuston joulutapahtuma, joka oli hävinnyt uusimmasta 
esityslistasta. 

§ 219 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. 

 
 

§220 OPPILASKUNTIEN HUIPPUTAPAAMINEN  
Nuorisovaltuusto päättää järjestää oppilaskuntien huipputapaamisen yhteistyössä  
Harjuniityn koulun oppilaskunnan hallituksen kanssa.  
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Puheenjohtajan esitys:  
 

 Puheenjohtaja kertoo, kuinka asia on edennyt.  
 

Päätös:  
 
Huipputapaamisen kutsu on lähetetty koulujen rehtoreille. Tapahtuma järjestetään 
2.12. klo 12–15. 

 
 

§ 221  ÄHTÄRIN JA NOKIAN NUORISOVALTUUSTON YHTEISTYÖSOPIMUS 
Ähtärin Nuorisovaltuusto on ehdottanut Nokian nuorisovaltuuston puheenjohtajalle, 
että he haluaisivat julistaa nuorisovaltuustomme ystävyysnuorisovaltuustoisiki.   
 
Ystävyyssopimuksen myötä nuorisovaltuustot tiivistävät yhteistyötään tarjoten 
toisilleen tukea ja apua tarvittaessa.  
 
Ähtärin nuorisovaltuusto on pyytänyt allekirjoittamaan julistuksen tilaisuudessaan. 
Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä edustaja osallistuu Ähtärin nuorisovaltuuston 
tapahtumaan ja tutustuu sen toimintaan. Edustajalta on pyydetty esitystä Nokian 
nuorisovaltuuston toiminnasta.   
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä Ähtärin nuorisovaltuuston tarjouksen ja 
valtuuttamaan nuorisovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan 
yhteistyösopimuksen nuorisovaltuuston puolesta.  
 
Nuorisovaltuusto päättää tapahtumaan osallistuvan edustajan matkakulujen 
kustantamisesta.  
 
Nuorisovaltuusto päättää kustantaa Ähtärin nuorisovaltuustolle annettavan 30,45 
euron arvoisen lahjan.  
 
Päätös: 
 
Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä Ähtärin nuorisovaltuuston tarjouksen ja 
valtuuttamaan nuorisovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan 
yhteistyösopimuksen nuorisovaltuuston puolesta.  
 
Nuorisovaltuusto päättää kustantaa tapahtumaan osallistuvan edustajan hotelli- ja 
matkakulut.  
 
Nuorisovaltuusto päättää kustantaa Ähtärin nuorisovaltuustolle annettavan 30,45 
euron arvoisen lahjan.  
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§222 NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAT ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUKSISSA  
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
1) Nuorisovaltuusto päättää edustajat (2 henkilöä) lippurintamaan Suomen lipun 

airueiksi pääkirkolle.  
2) Nuorisovaltuusto päättää edustajat Tampereen nuorisovaltuuston 

itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle.  
 

Päätös:  
 
1) Valitaan lippurintamaan Ramona Kaapu ja Joonas Äärilä. 
2) Valitaan Tampereen nuorisovaltuuston itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle 

Markus Koski ja Ramona Kaapu. 
 

§223 NUORISOVALTUUSTON KOMMENTIT NOKIAN PERHEKESKUSVERKOSTON 
VIESTINTÄÄN  
Perheiden Nokia -nettisivut ja sosiaalisen median kanavat (Facebook ja Instagram) 
muodostavat kokonaisuuden, jolla Nokian perhekeskusverkosto viestii ulospäin, 
nokialaisille perheille. Näiden viestintäkanavien sisältö on ensisijaisesti suunnattu 
lasten ja nuorten vanhemmille, mutta myös nuoret ovat erittäin tervetulleita 
seuraajiksemme. Nuorisoikäisiä kuntalaisia palvelee sisällöllisesti paremmin Nuorten 
Nokia. 

  
Perheiden Nokia -viestintäkanavien tavoitteena on helpottaa nokialaisten 
lapsiperheiden arkea, jakaa tietoa paikallisista palveluista ja tapahtumista, tarjota 
vinkkejä arkeen ja perhe-elämään sekä johdattaa tarvittaessa oikean avun luokse. 

  
Viestintäkanavamme ovat vasta kehittämisvaiheessa ja siksi toivoisimme saavamme 
moniäänistä palautetta erilaisilta henkilöiltä ja ryhmiltä. Vaikka nuorisoikäiset eivät ole 
Perheiden Nokian kanavilla ensisijaista kohdeyleisöä, toivoisimme kuitenkin 
nuorisovaltuuston tutustuvan nettisivustoon ja some-kanaviin sekä kommentoivan 
seuraavia kysymyksiä 

  

• Millaisia mielikuvia viestintäkanavat luovat perhekeskusverkoston palveluista? 

• Ovatko sisällöt houkuttelevia? 

• Löydättekö nettisivustolta etsimänne tiedot? Millaisista asioista toivoisitte lisää 
tietoa, mitä tietoa on ehkä jo liikaakin? 

• Miten seuraavat tavoitteet mielestänne toteutuvat Perheiden Nokia -viestinnässä: 
selkeys, ymmärrettävyys, löydettävyys, kuntalaisten monimuotoisuuden 
huomioiminen? 

• Olisiko teillä jotain muita terveisiä perhekeskusverkostolle, toiveita, 
kehittämisehdotuksia tai kysymyksiä? 

  
Kaupunki järjestää työpajan Perheiden Nokia - ja Hyvinvoiva nokialainen -sivustojen 
kehittäjille sekä muille viestinnästä kiinnostuneille 29.11. klo 8.30–11.00 (Teams). 
Nuorisovaltuustolta on pyydetty edustajaa tilaisuuteen 
 

https://www.nokiankaupunki.fi/asukkaille-ja-muuttajille/sahkoinen-perhekeskus/nepsy-arki/
https://www.facebook.com/perheidennokia/
https://www.instagram.com/perheidennokia/
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Puheenjohtajan esitys:  
 
1) Nuorisovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan ja kirjaa ylös vastaukset 

pyydettyihin kysymyksiin.  
2) Nuorisovaltuusto nimeää edustajan Perheiden Nokia - ja Hyvinvoiva nokialainen -

sivuston esittelytilaisuuteen.  
 

Päätös:  
 
Nuorisovaltuusto keskusteli asiasta ja ajatukset välitetään Nokian 
perhekeskusverkostolle.  

 
Nuorisovaltuusto valitsee työpajaan Laurana Huhtakankaan. 

 
 

§ 224 NUORISOVALTUUSTON JOULUTAPAHTUMA 
Nuorisovaltuusto on vuoden 2022 talousarviossa varannut viisisataa (500) euroa 
joulukuun virkistäytymispäivää varten. Aikaisempina vuosina nuorisovaltuusto on 
tarjonnut nokialaisille nuorille erilaisia teemaretkiä ilmaiseksi tai edulliseen hintaan. 
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 6.10.2022 (§ 197) järjestää tapahtuman 
joulukuussa. 

 
Puheenjohtajan esitys:  
Puheenjohtaja kertoo, kuinka asia on edennyt. 

 
Päätös: 
 
Joulutapahtuma järjestetään 8.12.2022 kello 18 Tampereella Prison Islandissa.  
 
 

§ 225 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: 
 
Perusturvalautakunnalla oli kokous, jossa Laurana Huhtakangas oli paikalla 
nuorisovaltuuston edustajana. 
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§ 226 TALOUS 
Nuorisovaltuuston päätöksin kokousten välillä juoksevista talousasioista vastaa  
nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisokoordinaattori. 
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Merkitään tiedoksi nuorisokoordinaattorin selvitys taloudenkäytöstä kokousvälillä.  
 
Päätös: 
 
Kokoustarjottaviin kului 2,39 euroa. 
  

 § 227 MUUT ASIAT 
 

Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle ilmoitetut asiat  
sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa tarvittaessa.  

 
Päätös: 

 
Ei muita asioita. 

 

§ 228 SEURAAVA KOKOUS 
Puheenjohtajan esitys:   
 
Seuraava kokous 24.11.2022 
  
Päätös: 
 
Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§ 229 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtajan esitys:  

 
Päätetään kokous ajassa 17.50  

 
Päätös:   
 
Päätetään kokous ajassa 18.56. 
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