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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 11.8.2022 KLO 17:00 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja  

 
Äärilä Joonas, varapuheenjohtaja 
Toivainen Anni, sihteeri, tiedotusvastaava       
 
Asikainen Silja 
Huhtakangas Laurana 
Kaapu Ramona 
Kallioharju Kerttu 
Kulmala Lauri 
Onkalo Joonas 
Vierimaa Sanni 
Teuho-Markkola Tiitu 
Alakoski Maria 
 

§ 136 KOKOUKSEN AVAUS 
 
 Puheenjohtajan esitys:  
 

Avataan kokous ajassa 17:00 
 
 Päätös:  
 
 Avataan kokous ajassa 17:30. 

§ 137 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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§ 138 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 Joonas Äärilä ja Silja Asikainen. 

§ 139 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Puheenjohtajan esitys:  
 
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  
 
 Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

§ 140 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: 
 
Lauri Kulmala on esittänyt nuorisovaltuustolle eropyynnön. Nuorisovaltuusto hyväksyy 
Lauri Kulmalan eropyynnön. 
 
 

§ 141 ERONPYYNTÖ VAPAA-AIKAJAOSTON EDUSTAJAN JA KAUPUNGINVALTUUSTON 
VARAEDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VAPAA-AIKAJAOSTON EDUSTAJAN JA 
KAUPUNGINVALTUUSTON VARAEDUSTAJAN VALINTA, LAURI KULMALA.  
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Nuorisovaltuuston edustajana vapaa-aikajaostossa ja varaedustajana 
kaupunginvaltuustossa toimiva Lauri Kulmala on eronnut nuorisovaltuutetun 
tehtävistä.  
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
1. Nuorisovaltuusto toteaa Lauri Kulmalan toimen edustajana vapaa-aikajaostossa ja 

varaedustajana kaupunginvaltuustossa päättyneen.  
 

2. Nuorisovaltuusto valitsee uuden edustajan vapaa-aikajaostoon jäljellä olevan 
kauden ajaksi.  
 
Nuorisovaltuusto valitsee uuden varaedustajan kaupunginvaltuustoon jäljellä 
olevan kauden ajaksi. 
 

 
Päätös:  

 
Päätetään pohjaesityksen mukaisesti.  
 
Nimetään vapaa-aikajaoston edustajaksi Laurana Huhtakangas. Nimetään 
kaupunginvaltuustoon varaedustajaksi Silja Asikainen.  

 
 

§ 142 NUORISOFOORUMI  
Pirkanmaan nuorisovaltuusto on pyytänyt Nokian nuorisovaltuustoa järjestämään 
syksyn nuorisofoorumin. Nuorisofoorumi tuo pirkanmaalaisia nuorisovaltuutettuja ja 
nuoria yhteen erilaisen ohjelman yhteyteen.  
  
Puheenjohtajan esitys:  
 
1) Nuorisovaltuusto päättää järjestää nuorisofoorumin 8.10.2022 
2) Nuorisovaltuusto nimeää työryhmän valmistelemaan tapahtumaa 
3) Nuorisovaltuusto päättää varata tapahtuman järjestämiseen 1000 euroa.  

 
Päätös: 
 
4) Nuorisovaltuusto päättää järjestää nuorisofoorumin 8.10.2022  
5) Nuorisovaltuusto nimeää työryhmän myöhemmin.  
6) Nuorisovaltuusto päättää varata tapahtuman järjestämiseen 700 euroa.  

 

§ 143 AKTIIVIPÄIVÄT ABC + HC JYVÄSKYLÄSSÄ 
Aktiivipäivät ovat koulutustapahtuma suomalaisille nuorisovaltuutetuille. Tapahtuman 
teemana on Nuorten Eurooppa, jota tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Teeman 
mukaisen ohjelman lisäksi luvassa on nuorisovaltuustotoimintaa tukevaa ohjelmaa 
sekä uusille nuvalaisille että kokeneille nuva-konkareille. Osa tapahtuman ohjelmasta 
järjestetään kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi. 
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Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja selvitetään, kuinka moni olisi halukas 
osallistumaan tapahtumaan.  

 
Nuorisovaltuusto päättää kustantaa jäsenhintaisen osallistumismaksun Nokian 
nuorisovaltuuston jäsenen puolesta sekä matkakulut halvinta julkista kulkuvälinettä 
käyttäen. Osallistumisesta on ilmoitettava nuorisokoordinaattorille 15.8.2022 
mennessä. 
 
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen ei ole nuorisovaltuuston liiton jäsen, eikä täten 
oikeutettu jäsenhintaan, maksaa hän ei-jäsenhinnan ja jäsenhinnan erotuksen 
kaupungille.  

 
Päätös: 
 
Markus Koski, Ramona Kaapu ja Silja Asikainen ovat osoittaneet kiinnostuksensa 
tapahtumaan osallistumisesta. 

§ 144 NUORISOVALTUUSTOJEN HUIPPUTAPAAMINEN  
Vuosittain järjestettävä Huipputapaaminen, eli Huippis, kokoaa yhteen Suomen 
nuorisovaltuustojen edustajia keskustelemaan merkittävistä poliittisista kysymyksistä. 
Huippisten teemat linkittyvät joka vuosi suoraan nuorten elämään.  

 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto päättää, että tapahtumaan osallistuu nuorisovaltuuston edustajana 
puheenjohtaja Markus Koski.  
 
Nuorisovaltuusto päättää maksaa Nokian nuorisovaltuuston edustajan puolesta 
matkakulut halvinta julkista kulkuvälinettä käyttäen 

 
Päätös: 
 
Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§ 145 HARRASTUSTORIN KAHVILA 
Nuorisovaltuusto on mukana Harrastustorilla 20.8.2022 ja järjestää kahvilan oman  
esittelypisteensä yhteydessä.  
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Keskustellaan aiheesta ja merkitään tehdyt päätökset tiedoksi.  
 
Päätös: 
 
Markus Koski vastaa nuorisovaltuuston esittelypisteestä, ja halukkaat 
nuorisovaltuuston jäsenet auttavat kahvilan toteuttamisessa. Torstaina 18.8. 
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nuorisovaltuusto leipoo kahvilaan tarvittavat leivonnaiset. Nuorisovaltuusto päättää 
järjestää 50 euron määrärahan tapahtumaa varten.  

 

§ 146 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 ja lapsiystävällinen kunta- koordinaatioryhmällä oli kokous, 
jossa Markus Koski oli paikalla nuorisovaltuuston edustajana. 

 
Anni Toivainen edusti nuorisovaltuustoa kaupunginvaltuuston kokouksessa sekä 
rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa. 

 
Sivistyslautakunnalla oli kokous, jossa Joonas Äärilä oli paikalla. 

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

 § 148 MUUT ASIAT 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle ilmoitetut asiat  
sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa tarvittaessa.  
 
Päätös: 
 
Ei muita asioita. 
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§ 149 SEURAAVA KOKOUS 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Seuraava kokous pidetään 25.8.2022 
  
Päätös: 
 
Seuraava kokous pidetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§ 150 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtajan esitys:  
 

Päätetään kokous ajassa 18:30. 
 

Päätös:   
 
Päätetään kokous ajassa 18:30. 


