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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  

 

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 85 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
§ 86 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
§ 87 Munamarkkinoilla toteutetun kyselyn vastaukset 
§ 88 Hyvinvointikysely nuorille 
§ 89 OPKH ja NUVA yhteiskokous 
§ 90 Nuorisopassi 
§ 91 Itsenäisyyspäivän juhlat 
 

Muut esille tulevat asiat: 
 

- Hupparitilaus 
- Nuva-vaalit 

 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
           kuitattu sähköisesti             kuitattu sähköisesti 
   Erika Lahtonen, puheenjohtaja   Noora Mantere, nuvan ohjaaja 
 
 
 
 
            kuitattu sähköisesti                          kuitattu sähköisesti 
                Tino Nieminen                  Maria Antola 
 
              Pöytäkirjantarkastajat 
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§ 84 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 ei ole laillinen ja päätösvaltainen, koska läsnä ei ole tarpeeksi jäseniä. 

Kokous päätettiin kuitenkin pitää, ja käsitellyt asiat siirretään seuraavaan kokoukseen joko 
hyväksyttäviksi tai hylättäviksi. 
 

§ 85 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 Tino Nieminen ja Maria Antola. 
Sihteeriksi valittiin esittelijä Noora Mantere.  
________________________________________________________________________ 
 

§ 86 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. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 87 Munamarkkinoilla toteutetun kyselyn vastaukset 

 

Laitilan Munamarkkinat järjestettiin 16.6.-17.6.2018. Nuorisovaltuusto esitteli markkinoilla 
toimintaansa ja toteutti kilpailun kyselyn avulla 
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Ehdotus: Nuorisovaltuusto käsittelee kyselyn vastaukset ja pohtii jatkotoimenpiteitä esille 
nousseiden teemojen mukaisesti. 
 
Päätös: Ehdotuksissa nousi esiin toiveita muun muassa retkistä, joita Nuorisotoimi jo 
järjestää. Pääteltiin, että ihmiset eivät ehkä ole löytäneet näitä tapahtumia. 
Nuorisovaltuusto ei järjestä toimintaa tämän kyselyn vastausten perusteella. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 88 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: Hyvinvointikyselyyn tarvittaisiin edelleen kysymyksiä harrastustoiminnasta, mutta 
muutoin kysely alkaa olla valmis. 
________________________________________________________________________ 
  

§ 89 OPKH ja NUVA yhteiskokous 

 
Laitilan Nuorisovaltuusto ja Laitilan Lukion Oppilaskunnan hallituksen yhteiskokous 
järjestetään syksyn 2018 aikana.  
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta. Lisätietoja aiheeseen antaa 
puheenjohtaja Erika Lahtonen. 
  
Päätös: Yhteiskokousta varten tehtävät ovat jaettu seuraavasti 

 Viestintä kouluihin - Erika 

 Esityslistan teko – Nuorisotoimi 

 Kokouspaikan varaus - Nuorisotoimi 

 Kouluttajien tilaus – Erika 

 Hauskat aktiviteetit - Jatta 

 Tekninen sihteeri –  

 Kokouksen sihteeri – Maria  

 Ilmoitus Laitilan Sanomille – Erika 
 
Kokouksen ajankohta vielä avoin. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 90 Nuorisopassi 
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Nuorisopasseja on käytössä esimerkiksi Porissa ja Raumalla. Voisiko Laitilassakin olla 
sellainen käytössä? 
 
Ehdotus: Asiasta keskustellaan II varapuheenjohtaja Ilmari Vuorelan johdolla. 
 
Päätös: Keskusteltiin yleisesti millaisia Nuorisopasseja lähialueilla on käytössä. Siirretään 
asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 
________________________________________________________________________ 
 

§ 91  Itsenäisyyspäivän juhlat 

 
 
Ehdotus: Asiasta keskustellaan puheenjohtaja Erika Lahtosen johdolla. 
 
Päätös: Itsenäisyyspäivän juhlissa juhlittaisiin Suomen itsenäisyyden lisäksi nykyisen 
nuorisovaltuuston kauden päättymistä. Juhlat pidettäisiin 6.12.2018 ja ne olisivat 
luonteeltaan kutsuvieras-juhlat. Asian valmistelua voidaan jatkaa, juhlien pitämisestä 
päätetään seuraavassa kokouksessa. 
________________________________________________________________________ 

 

Muut esille tulevat asiat: 

 
Hupparitilaus 
 
Hupparit on tilattu 3.10.2018. Huppareiden saapumisesta 
ilmoitetaan watsapp-ryhmässä, ja hupparit ovat noudettavissa 
Nuorisotalolta. 
 
Nuva-vaalit 
 
Nuorisovaltuuston 2019-2020 vaalit järjestetään 2.11.2018. 

 
 
 
Seuraava kokous pidetään ke 10.10.2018 
 
 
 


