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NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 
 

NOKIAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS TORSTAI 25.8.2022 KLO 17:00 
NOKIAN KIRJASTO JA KULTTUURITALO VIRTA 
 
JAKELU 
Koski Markus, puheenjohtaja  

 
Äärilä Joonas, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja  
Toivainen Anni, sihteeri, tiedotusvastaava 
Laaksonen Toivo, 2. sihteeri                                saapui 17:08       
 
Huhtakangas Laurana 
Kaapu Ramona 
Kettunen Anni                                                       saapui 17.13 
Onkalo Joonas 
Teuho-Markkola Tiitu 
 

§ 151 KOKOUKSEN AVAUS 
 

Varapuheenjohtajan esitys:   
 

Avataan kokous ajassa 17:00 
 
 Päätös: 
 

Avataan kokous ajassa 17:06. 

§ 152 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. 
 
Varapuheenjohtajan esitys:   
 
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus, sillä edellä mainitut ehdot täyttyvät. 
 

 Päätös:  
  
 Todetaan kokous lailliseksesi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 153 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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Varapuheenjohtajan esitys:  
 
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa kokouksen läsnäolijoista. 
 
Päätös: 
 
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laurana Huhtakangas ja Tiitu Teuho-Markkola. 

§ 154 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Varapuheenjohtajan esitys:  
 
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 Päätös:  
 
 Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

§ 155 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. 
 
Varapuheenjohtajan esitys:  
 
Merkitään kokoukselle annetut jäsenilmoitukset tiedoksi sekä päätetään uusien  
jäsenten hyväksymisestä johtosäännön nojalla ja kirjataan uudet tämän kokouksen  
läsnäolijoiksi. 
 
Päätös: 
 
Joonas Onkalo on esittänyt eropyynnön. Nuorisovaltuusto hyväksyy kokouksessaan 
eropyynnön. 

§ 156 NUORISOFOORUMI  
Pirkanmaan nuorisovaltuusto on pyytänyt Nokian nuorisovaltuustoa järjestämään 
syksyn nuorisofoorumin. Nuorisofoorumi tuo pirkanmaalaisia nuorisovaltuutettuja ja 
nuoria yhteen erilaisen ohjelman yhteyteen. Nuorisovaltuusto päätti järjestää 
nuorisofoorumin kokouksessaan 11.8.2022 §142.  
  
Puheenjohtajan esitys:  
 
Työryhmä kertoo, kuinka asia on edennyt.  
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Päätös: 
Työryhmä ei ole vielä pystynyt järjestämään kokousta kokousvälillä.  
Puheenjohtaja toivoo, että mahdollisimman moni nuorisovaltuuston jäsen osallistuu 
tapahtuman järjestämiseen.  

 
Nuorisovaltuusto keskusteli aiheesta ja päättää, että nuorisofoorumin ruokatarjoilu 
kustannetaan osittain osallistujien toimesta.  
 

§ 157 OPPILASKUNTIEN HUIPPUTAPAAMINEN 
Nuorisovaltuusto on päättänyt järjestää oppilaskuntien huipputapaamisen vuonna 
2022. Tapaamisen tarkoituksena on kehittää koulujen välistä yhteistyötä ja 
vaikuttamistoimintaa Nokialla. 

 
Puheenjohtajan esitys:  

 
 Nuorisovaltuusto päättää selvittää mahdollisuutta järjestää tapahtuma yhteistyössä 

Harjuniityn koulun oppilaskunnan hallituksen kanssa.  
 

Päätös: 
 
Anni Toivainen on esittänyt muutosehdotuksen siitä, että tapahtumaa ei järjestettäisi 
tänä syksynä nuorisovaltuuston resurssien puutteen vuoksi. 
 
Laurana Huhtakangas kannattaa Toivaisen muutosehdotusta. 

 
Puheenjohtaja tekee esityksen äänestyksestä.  
 
Äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. 

 
Äänestyksen tuloksena Anni Toivaisen muutosehdotus hyväksytään äänin 4 jaa, 2 ei ja 
2 tyhjiä. 

 
Puheenjohtaja toteaa annetut äänet ja sen, että nuorisovaltuusto päättää hyväksyä 
Anni Toivaisen muutosehdotuksen. 

§ 158 NUORISOVALTUUSTOJEN LIITON ASIAKIRJALÄMPIÖ 
Nuva ry:n Asiakirjalämpiössä lauantaina 3.9.2022 pohditaan mm. liiton tulevaisuutta, 
kantoja ja toimintaa. Tapahtuma on avoin kaikille Nuva ry:n jäsenille, jotka ovat 
kiinnostuneita vaikuttamaan liiton kantoihin. Tapahtumaan voi osallistua matalalla 
kynnyksellä, eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa tietoa toiminnasta.  

 
Puheenjohtajan esitys:  
 
1) Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi tapahtumaan osallistuvat jäsenet 

 
2) Nuorisovaltuusto päättää maksaa Nokian nuorisovaltuuston jäsenen puolesta 
matkakulut halvinta julkista kulkuvälinettä käyttäen, sillä nuorisovaltuutetun voidaan 
katsoa osallistuvan kokoukseen nuorisovaltuuston edustajana.  
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Päätös: 
 
1) Ramona Kaapu osallistuu tapahtumaan nuorisovaltuuston edustajana. 

 
2) Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 

§ 159 NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTOTIIMIN PERUSTAMINEN 
 
Puheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuuston tehokkuuden lisäämiseksi nuorisovaltuusto perustaa tiimin, joka  
vastaa lausuntojen valmistelusta ja eteenpäin viemisestä. Nuorisovaltuustolle tulleet  
lausuntopyynnöt käsitellään kokouksessa ja nuorisovaltuuston päätöksellä lausunnon  
kirjoitus voidaan delegoida tiimin hoidettavaksi. Tiimin tulee hyväksyttää sen  
valmistelema lausunto seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa tai muussa  
erikseen päätetyssä kanavassa ennen sen eteenpäin lähettämistä.  
 
Nuorisovaltuusto valitsee lausuntotiimille puheenjohtajan loppukaudeksi. Tiimin  
puheenjohtaja vastaa sen koolle kutsumisesta ja toiminnasta.  
 
Nuorisovaltuusto valitsee halukkaat nuorisovaltuuston jäsenet tiimin jäseniksi.  
 
Tarvittaessa kokouksiin osallistuu nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja 
nuorisokoordinaattori. Nuorisovaltuusto päättää, että tiimin kokoukseen osallistunut  
nuorisovaltuutettu saa viiden (5) euron kokouspalkkion. 
 
Päätös: 
 
Nuorisovaltuusto päättää perustaa lausuntotiimin, johon on ilmoittautunut 
Joonas Äärilä, Tiitu Teuho-Markkola, Toivo Laaksonen, Anni Kettunen sekä Anni 
Toivainen. Tiimin puheenjohtajaksi valitaan Joonas Äärilä. 
Kokouksen palkkio on pohjaesityksen mukaisesti viisi (5) euroa. 

 

§ 160 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. 
 
Varapuheenjohtajan 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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Vapaa-aikajaostolla oli kokous, jossa Laurana Huhtakangas oli paikalla. Kokouksessa 
valittiin Laurana Huhtakangas nuorisovaltuuston edustajaksi.  

 
Pirkanmaan nuorisovaltuustolla oli kokous, jossa Markus Koski oli paikalla 
nuorisovaltuuston edustajana.  

 
 
 
 

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

 § 162 MUUT ASIAT 
 

Varapuheenjohtajan esitys:  
 
Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi muut mahdolliset kokoukselle ilmoitetut asiat  
sekä käsittelee niitä seuraavassa kokouksessa tarvittaessa.  
 
-Kuntalaiskysely 
 
Päätös: 
 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt nuorisovaltuustolaisia vastaamaan 
kuntalaiskyselyyn.  
  

§ 163 SEURAAVA KOKOUS 
Varapuheenjohtajan esitys:   
 
Seuraava kokous pidetään 8.9.2022 
  
Päätös: 
 
Seuraava kokous pidetään 8.9.2022 kello 17. 
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§ 164 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Varapuheenjohtajan esitys:  

 
Päätetään kokous ajassa 18:30. 

 
Päätös:  
 
Päätetään kokous ajassa 18:15.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


