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AIKA:

11.10.2017 klo 17:00 – 18:29

PAIKKA:

Laitilan kirjaston kokoushuone, Kauppakatu 5, 23800 Laitila

OSALLISTUJAT:
Jäsenet:
Lahtonen Erika

pj.

Vuorela Ilmari

II vara pj.

poistui kokouksesta 17:59

Elo Jalmar

jäsen

paikalla 17:08

Nieminen Tino

jäsen

paikalla 17:04

Nurminen Säde

jäsen

Rantala Paavo

jäsen

Rantanen Jatta

jäsen

Saloniemi Olivia

jäsen

Vuorinen Joonas

jäsen

Aho Niko

varajäsen

paikalla 17:30

Kuurne Riku
Kuusisto Pekka

esittelijä-sihteeri
Nuvan kummi

paikalla 17:38

POISSA:
Ihanmäki Jussi
Nieminen Aleksi
Pöykiö Riku
Välimäki Niko

I vara pj.
jäsen
jäsen
jäsen
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§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Ehdotus: Todetaan nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä
on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätös: Todettiin nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli
yli puolet jäsenistä (7).
________________________________________________________________________
§ 19 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän
menettelytavan mukaisesti.
Ehdotus: Ehdotetaan, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet
Jussi Ihanmäki ja Tino Nieminen.
Koska Jussi Ihanmäki ei ole paikalla, ehdotetaan hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi
jäsentä Säde Nurminen.
Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Tino Nieminen ja Säde
Nurminen.
________________________________________________________________________
§ 20 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy esityslistan sellaisenaan, mikäli muutoksia ei ole
tullut.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
________________________________________________________________________
§ 21 Syysloma & Lailanit
Syyslomaa vietetään Laitilassa 25. – 27.10. Suunnitelmissa on Laitilan Nuorisotalolla
avoimen tilatoiminnan järjestäminen sekä Laitilan nuorisotoimen ja Nuorisoverstaan
järjestämät Lailanit.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee syysloman ohjelmasta ja Lailaneista. Lisätietoja
lan-tapahtumasta antaa esittelijä-sihteeri. Keskustelun jälkeen nuorisovaltuusto päättää
syysloman ohjelmasta, sen sisällöstä sekä omasta osallistumisestaan.
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Päätös: Keskustelua käytiin esityksen mukaisesti. Nuorisovaltuusto päätti, että
syyslomalla pidetään avoimet ovet yläkoululaisille ja vanhemmille nuorille.
Nuorisovaltuuston oma ehdotus koski perjantaita 27.10. klo 17-22, mutta nuva antoi
päätäntävallan nuorisotoimelle sopivasta ajankohdasta ja avoimen tilatoiminnan
järjestämisestä.
Nuorisovaltuusto päätti Lailaneista seuraavasti: Ne järjestetään torstaina 26.10. klo 13 –
22 yläkoululaisille ja vanhemmille nuorille. Nuorisovaltuusto päätti myös tukea laneja 200
euron suuruisella summalla. Lisäksi nuorisovaltuustosta osa oli kiinnostunut osallistumaan
LAN-tapahtumaan sekä myös järjestämään niitä.
________________________________________________________________________
§ 22 Erika Lahtosen terveiset SIVVAsta
Erika Lahtonen on nuorisovaltuuston edustajana Sivistysvaliokunnassa.
Ehdotus: Erika Lahtonen kertoo pääpiirteittäin SIVVAn edellisessä kokouksessa käsitellyt
asiat.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
________________________________________________________________________
§ 23 Yhteiset pelisäännöt
Opiskeluhuollon ohjausryhmä on ehdottanut nuorisovaltuustoa kartoittamaan yhteisiä
pelisääntöjä lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa välille.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Nuorisovaltuusto kävi keskustelua aiheesta ja päätti nimetä työryhmän, joka
kokoaa nuorisovaltuuston ajatukset yhteiseksi kannaksi seuraavaan kokoukseen.
Työryhmään nimettiin: Erika Lahtonen, Olivia Saloniemi ja Ilmari Vuorela.

§ 24 Suomi 100 vuotta työryhmä
Suomi 100 vuotta työryhmä on pohtinut, millä keinoin nuorisovaltuusto huomioi Suomen
juhlavuotta.
Ehdotus: Työryhmä esittää nuorisovaltuustolle suunnitelmansa. Nuorisovaltuusto
keskustelee aiheesta ja päättää siitä, mitä tullaan järjestämään teemaan liittyen.
Puheenjohtaja Erika Lahtonen esitti nuorisovaltuustolle työryhmän ideat. Pohdittuina
kohtina oli suomalaisillan järjestäminen, jossa voisi katsella suomalaista elokuvaa ja syödä
suomalaisia ruokia ym. Lisäksi ehdotuksena oli YouTuben Finlandia-videon mukaisesti
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kuvien avulla ottaa kantaa suomalaisuuteen, Laitilan nuorten ja lasten elämään ja
elinoloihin kuvien avulla.
Päätös: Ideat herättivät nuorisovaltuustossa kannatusta ja nuorisovaltuusto päätti edetä
esityksen mukaisesti tekemällä videon kuvien avulla ja järjestäen suomalaisillan.
________________________________________________________________________
§ 25 Varjovaalit tammikuu 2018
Presidentin vaaleista tai nk. Varjovaaleista käytiin keskustelua aiemmassa
nuorisovaltuuston kokouksessa. Siltä pohjalta sovittiin, että varjovaaleja ja niiden
järjestämistä tullaan käsittelemään tulevassa kokouksessa.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta. Lisätietoja tähän aiheeseen antaa
esittelijä-sihteeri. Keskustelujen pohjalta nuorisovaltuusto päättää, miten varjovaalien
suhteen toimitaan.
Esittelijä-sihteeri Riku Kuurne esitteli Nuorisovaltuustolle Allianssin presidentinvaaleihin
liittyvän valmiin paketin, joka on suunnattu erityisesti oppilaitoksille. Hän oli ollut etukäteen
yhteydessä Varppeen yläkoulun suuntaan, jossa oltiin kiinnostuneita asiasta.
Nuorisovaltuuston jäsenistä Erika Lahtonen kertoi voivansa ottaa asian esille lukion
oppilaskunnassa ja Ilmari Vuorela mahdollisesti yläkoulun oppilaskunnassa.
Lisäksi Nuorisovaltuusto mahdollistaa kaikille laitilalaisille nuorille mahdollisuuden
äänestää Nuokkarilla, niille ketkä eivät ole koulussa Laitilassa ja ovat alle 18-v.
vaalipäivänä.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti edetä varjovaalien suhteen esityksen mukaisesti.
Koulujen ja oppilaskuntien yhteistyön kautta sekä hyödyntäen Allianssin vaalipakettia.
________________________________________________________________________
§ 26 Riku Pöykiön eroanomus ja paikan täyttäminen
Jäsen on anonut eroa, eroehdot täyttäviin syihin vedoten.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy Riku Pöykiön eroanomuksen ja se astuu siten
voimaan välittömästi. Vapautunut paikka täytetään nimittämällä varajäsen Niko Aho
varsinaiseksi nuorisovaltuuston jäseneksi.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi eroanomuksen ja se astui voimaan välittömästi. Lisäksi
nuorisovaltuusto hyväksyi varajäsen Niko Ahon nostamisen varsinaiseksi jäseneksi.
Varajäseninä jatkavat Maria Antola ja Heta Harikkala.
________________________________________________________________________

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous

Pöytäkirja 3/2017

Muut esille tulleet asiat:

Nuva ry:n liittokokous
Esittelijä-sihteeri esitti nuorisovaltuustolle mahdollisuutta osallistua Nuva ry:n eli
Nuorisovaltuustojen kattojärjestön järjestämään liittokokoukseen 24.-26.11. Helsingissä.
Kokouksessa olleista kukaan ei ollut kiinnostunut tai oli estynyt tuolloin, joten kirjattiin, että
halukkaat ottavat esittelijä-sihteeri Riku Kuurneeseen yhteyttä henkilökohtaisesti.

Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään marraskuussa. Nuorisovaltuuston
puheenjohtajisto sopii esittelijä-sihteerin kanssa tarkemman päivämäärän,
Sivistysvaliokunnan kokousta silmällä pitäen.

