
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 6/2018 

 
AIKA: 10.9.2018 klo 16.30-17.14 
 
PAIKKA:   Kaupungintalon kahvio, Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
 
OSALLISTUJAT: 
 
Jäsenet: 
Lahtonen Erika  pj. 

Ihanmäki Jussi I vara pj. 

Vuorela Ilmari II vara pj.   

Aho Niko  jäsen Saapui klo 16.32  

Elo Jalmar  jäsen Saapui klo 16.40 

Nieminen Aleksi jäsen 

Nieminen Tino jäsen   

Nurminen Säde jäsen 

Rantala Paavo jäsen  

Rantanen Jatta jäsen  

Saloniemi Olivia jäsen  

Vuorinen Joonas jäsen 

Välimäki Niko jäsen 
 
 
Mantere Noora esittelijä-sihteeri 
Kuusisto Pekka Nuvan kummi 

 
Muut paikalla olijat: 
 
Maria Antola varajäsen 



 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 6/2018 

 
 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  
 

§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 77 Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valitseminen 
§ 78 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

§ 79 Munamarkkinoiden koonti 
§ 80 Hyvinvointikysely nuorille 
§ 81 OPKH ja NUVA yhteiskokous 
§ 82 Paintball-tarvikkeet 
§ 83 Kustaa Hiekan kulttuuriviikko 2019 
Muut esille tulevat asiat: 
 

- Uusi nuoriso-ohjaaja & nuvan esittelijä esittäytyy 
- Nuorisotoimen avoin-& kerhotoiminta 
- Seuraava kokous  

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
            kuitattu sähköisesti             kuitattu sähköisesti 
   Erika Lahtonen, puheenjohtaja   Noora Mantere, Nuva ohjaaja 
 
 
 
 
            kuitattu sähköisesti               kuitattu sähköisesti 
                Paavo Rantala                  Jatta Rantanen 
              Pöytäkirjantarkastajat 
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§ 76 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: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, koska läsnä on enemmän kuin puolet 

jäsenistä. (8) 
 

§ 77 Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valitseminen  

  
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän 
menettelytavan mukaisesti. Lisäksi valitaan kiertävä, kokouskohtainen sihteeri 
paikallaolijoista. 
 
Ehdotus: Ehdotetaan, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet ja . 
Mikäli jäsen on estynyt, valitaan järjestyksessä seuraava jäsen pöytäkirjantarkastajaksi. 
Sihteeriksi ehdotetaan . 
 
Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jatta Rantanen ja Paavo 
Rantala. Sihteeriksi valittiin esittelijä Noora Mantere.  
________________________________________________________________________ 
 

§ 78 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä 
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.  
 
Ehdotus: Esityslistaan on lisätty § 84 Nuva ry:n jäsenyys. Nuorisovaltuusto hyväksyy 
esityslistan ja siihen tehdyn lisäyksen.  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 79 Munamarkkinoiden koonti 

 

Laitilan Munamarkkinat järjestettiin 16.6.-17.6.2018. Nuorisovaltuusto esitteli markkinoilla 
toimintaansa ja toteutti kilpailun kyselyn avulla.  
 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto käsittelee kyselyn vastaukset ja pohtii jatkotoimenpiteitä esille 
nousseiden teemojen mukaisesti. 
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Päätös: Kyselyn vastausten käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Tapahtuman 
järjestelyt onnistuivat valmisteluihin nähden hyvin. Laajempaa osallistumista 
nuorisovaltuustolta toivottiin, jottei käytännön toteutus jäisi vain muutaman ihmisen varaan.  
________________________________________________________________________ 
 

§ 80 Hyvinvointikysely nuorille 

 
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan (3/2018) päättänyt laatia hyvinvointikyselyn 
laitilalaisille nuorille. Kyselyssä kysyttäisiin nuorten terveydentilasta, harrastuksista ja 
vaikutusmahdollisuuksista sekä nuorisotoimen toiminnasta. 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto päivittää kyselyn tilaa. 
 
Päätös: Kysely ei ole edennyt. Nuorisovaltuusto päätti, että kysely luodaan. Jokainen 
jäsen keksii kolme kysymystä ja lähettää ne whatsapp-ryhmään. Kysymyksien pohjalta 
luodaan Hyvinvointikysely. 
________________________________________________________________________ 
  

§ 81 OPKH ja NUVA yhteiskokous 

 
Laitilan Nuorisovaltuusto ja Laitilan Lukion Oppilaskunnan hallituksen yhteiskokouksesta 
on käyty epävirallisesti keskustelua aikaisemmin. Selvitetään tarvetta yhteiskokouksen 
järjestämiselle. 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta. Lisätietoja aiheeseen antaa 
puheenjohtaja Erika Lahtonen. 
  
Päätös: Nuorisovaltuusto kutsuu koolle yhteiskokouksen. Aiheena kokouskäytänteisiin 
koulutus. Kouluttaja ostetaan palveluntarjoajalta. Yhteiskokoukselle perustetaan työryhmä. 
Työryhmään kuuluu: Erika Lahtonen, Tino Nieminen, Paavo Rantala, Jatta Rantanen ja 
Olivia Saloniemi. Työryhmän tarkoituksena on sopia käytännön toteutuksesta. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 82 Paintball-tarvikkeet 

 
Nuorisovaltuusto on hankkinut paintball-tarvikkeet loppuvuodesta 2017. Keskustellaan 
paintball-tarvikkeiden mahdollisesta vuokrauksesta sekä muusta käytöstä. 
 
Ehdotus: Paintball-työryhmä päivittää suunnitelmiaan. 
 
Päätös: Paintball-työryhmään lisätään jäsen Joonas Vuorinen. Työryhmä jatkaa 
toimintaansa ja selvittää Paintball-aseiden mahdollista vuokrausmahdollisuutta. 
 
________________________________________________________________________ 
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§ 83 Kustaa Hiekan kulttuuriviikko 2019 

 
Kustaa Hiekan kulttuuriviikko järjestetään 20.-27.1.2019. Kulttuuriviikon huipennukseksi 
lauantaille 26.1 on mahdollista järjestää nuorten oma tapahtuma, johon toivotaan 
nuorisovaltuustolaisten kantaa ja ajatuksia.  
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja päättää osallistumisestaan 
tapahtumaan. Nuoriso-ohjaaja esittelee asian. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto osallistuu tapahtuman toteutukseen. Selvitetään diskon 
järjestämisen mahdollisuuksia ja kustannuksia.   
________________________________________________________________________ 
 

§ 84 Nuva ry:n jäsenyys 

 
Laitilan Kaupunki kustantaa kaikille halukkaille Nuva ry:n jäsenyyden vuoden 2018 ajaksi.  
 
Ehdotus: Jäsenyyttä haluavat ilmoittautuvat nuoriso-ohjaajalle 
 
Päätös: Jäseniksi liitetään Ilmari Vuorela ja Erika Lahtonen.  
________________________________________________________________________ 

 

Muut esille tulevat asiat: 

 
Uusi nuoriso-ohjaaja & nuvan esittelijä esittäytyy 
 
Nuoriso-ohjaaja Noora Mantere esittäytyi nuorisovaltuustolle. 
 
Nuorisotoimen avoin-& kerhotoiminta 
 
Nuoriso-ohjaaja kertoi nuorisotilan ajankohtaisesta viikko-
ohjelmasta sekä syysloman ohjelmasta. 

 
Hupparitilaus 
 
Hupparitilaus ei ole edennyt aiemmasta. Nuoriso-ohjaaja 
pyytää hupparitarjoukset Nuvan huppareista seuraavaan 
kokoukseen mennessä. Hupparitarjoukset pyydetään neljästä 
väristä Nuvan logolla sekä Laitilan Kaupungin logolla.  
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Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään ke 10.10.2018 
 
 
 


