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AIKA: 7.5.2018 klo 17:00 – 18:22 
 
PAIKKA:  Kaupungintalon kahvio, Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
 
OSALLISTUJAT: 
 
Jäsenet: 
Lahtonen Erika  pj. 

Vuorela Ilmari II vara pj. 

Aho Niko  jäsen 

Elo Jalmar  jäsen 

Nieminen Tino jäsen 

Rantala Paavo jäsen 

Rantanen Jatta jäsen 

Vuorinen Joonas jäsen 

Välimäki Niko jäsen 

Antola Maria varajäsen 

 
Parkkinen Jani Nuva ohjaaja 
 
 
Poissa: 
Ihanmäki Jussi I vara pj. 
Saloniemi Olivia jäsen 
Nieminen Aleksi jäsen 
Nurminen Säde jäsen 
Kuusisto Pekka Nuvan kummi 
Kankaanpää Tuomas Sivistystoimen palvelupäällikkö 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  
§ 
64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
65 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
66 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
67  Nuorisovaltuuston tilannekatsaus ja tulevaisuus  
68  Munamarkkinat 2018 
69  Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteiskokouksen suuntaviivat 
70  Nuorisovaltuuston edustaja Lapset ja nuoret –alatyöryhmään 
 
 
 
Muut esille tulevat asiat:  
 

- Seuraava kokous  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
   Erika Lahtonen, puheenjohtaja     Jani Parkkinen, Nuva ohjaaja 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
                Joonas Vuorinen                  Niko Aho 
              Pöytäkirjantarkastajat 
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________________________________________________________________________ 
 
§ 64 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. (9) 
________________________________________________________________________ 
 
§ 65 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen  
  
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän 
menettelytavan mukaisesti. 
 
Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Joonas Vuorista ja Niko 
Ahoa.   
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Vuorinen ja Niko Aho.  
________________________________________________________________________ 
 
§ 66 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: Esityslistasta poistettiin sivistystoimen palvelupäällikön esittäytyminen. Esityslista 
hyväksyttiin muutoksineen. 
________________________________________________________________________ 
 
§ 67 Nuorisovaltuuston tilannekatsaus ja tulevaisuus 
 
Nuorisovaltuusto on kunnan virallinen vaikuttamistoimielin. Yhtenä sen tehtävistä on 
varmistaa kunnan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Nuorisovaltuuston 
ohjaajan vaihdoksen myötä on syytä tehdä tilannekatsaus, käydä läpi tavoitteet ja 
suunnitella hieman tulevaisuutta. Samalla tarkastellaan Nuvan taloudellista tilannetta. 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja pohtii yhteisiä tavoitteita toiminnalle. 
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Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että osa toimintaan suunnatuista varoista käytetään 
yhteiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on edistää Nuvan yhteisöllisyyttä. Osa jäsenistä 
oli sitä mieltä, että suurimmat haasteet toimintaan osallistumiseen ovat oman ajan ja 
mielekkäiden toimintojen puute. Jatkossa pyritään järjestämään enemmän mielekästä 
toimintaa. 
 

 
§ 68 Munamarkkinat 2018 
 
Laitilan munamarkkinat järjestetään 16.- 17.6.2018. Perinteiseen tapahtumaan toivotaan 
oheisohjelmaa myös Nuorisovaltuustolta. 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää osallistuuko tapahtumaan.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto osallistuu tapahtumaan ja perustaa työryhmän, joka suunnittelee 
ja toteuttaa ohjelman. 
________________________________________________________________________ 
 
§ 69 Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteiskokouksen suuntaviivat 
 
Yhteiskokous järjestetään 15.5.2018 Valtuustosalissa. Paikalle on kutsuttu edustajia 
nuorisovaltuustosta, oppilaskunnista ja oppilaitoksista.  
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta. Päivitetään tilannetta ja katsotaan, mitä 
pitää vielä tehdä yhteiskokousta varten. 
 
Päätös: Yhteiskokous järjestetään aikataulun mukaisesti 15.5.2018 klo 9:30 – 11:00 
Valtuustosalissa. Erika Lahtonen tekee kokoukseen esityslistan, jonka sisältöä 
suunniteltiin ja jäsenneltiin kokouksen aikana. Kokouksessa käsitellään ainakin 
kiusaamista ja syrjintää, kouluhyvinvointia, kouluympäristön hyvinvointia ja koulunkäynnin 
ongelmia tänä päivänä. 
 

 
§ 70 Nuorisovaltuuston edustaja Lapset ja nuoret –alatyöryhmään 
 
Laitilan kaupungin Hyvinvointiryhmä pyytää kaupungin nuorisovaltuustoa nimeämään 
edustajansa kaupungin Hyvinvointiryhmän Lapset ja nuoret –alatyöryhmään pe 18.5.2018 
mennessä ja toimittamaan valintapäätöksen sähköpostitse osoitteeseen 
tarja.saarela@laitila.fi. 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja valitsee edustajan Lapset ja nuoret –
alatyöryhmään ja ilmoittaa valinnastaan Tarja Saarelalle annettuun päivämäärään 
mennessä. 
 
Päätös: Nuorisovaltuuston edustajina kaupungin Hyvinvointiryhmän Lapset ja nuoret –
alatyöryhmään ovat Erika Lahtonen ja Joonas Vuorinen. Ainoastaan toinen heistä 
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osallistuu kokoukseen. Erika Lahtonen ilmoittaa itse Tarja Saarelalle päätöksestä 
annettuun sähköpostiosoitteeseen, annettuun päivämäärään mennessä.  
________________________________________________________________________ 
 
 
Muut esille tulleet asiat: 
 
 
Seuraava kokous 
 
Seuraava Nuorisovaltuuston kokous pidetään viikolla 24, paikka ja tarkempi päivämäärä 
päätetään myöhemmin.  


