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§ 92 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)
§ 93 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 ja .
Mikäli jäsen on estynyt, valitaan järjestyksessä seuraava jäsen pöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Elo Jalmar ja Aho Niko.
________________________________________________________________________
§ 94 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.
Ehdotus:
Päätös: Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
________________________________________________________________________
§ 95 Kokouksen 7/2018 pöytäkirjan hyväksyminen
Nuorisovaltuuston kokous 7/2018 ei ollut päätäntävaltainen, sillä osallistujista alle puolet
olivat paikalla. Kokous päätettiin kuitenkin pitää siten, että asiat käsitellään seuraavassa
päätäntävaltaisessa kokouksessa. Tehdyt päätökset joko hyväksytään tai siirretään
uudelleen käsittelyyn. Pöytäkirja käydään läpi pykälittäin jonkun edustajan näin esittäessä.
Kokouksen pöytäkirja on toimitettu edustajille kokouskutsun liitteenä.
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Ehdotus: Hyväksytään yksimielisesti kokouksen 7/2018 pöytäkirja ja siinä tehdyt
päätökset.
Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
________________________________________________________________________
§ 96 Nuorisovaltuuston budjetti
Ehdotus: Käydään budjetti yhteisesti läpi ja suunnitellaan loppuvuoden toiminta.

Päätös: Budjettia kuluu yhteiskokouksen järjestämiseen. Nuorisovaltuuston
puheenjohtaja ehdotti kampanjaan osallistumista. Kampanjan lopputulos viedään
aloitteena valtuustolle.
Kampanjan teemana Syrjinnästä vapaa Laitila. Selvitetään, onko olemassa
yhdenvertaissuussuunnitelma – jos ei, sellaista vaaditaan. Materiaalin jako,
mainoksia (painettuna), muuta kampanjamateriaalia luodaan tueksi.
Heta ja Erika valmistelee aloitteen yhdenvertaisuussuunnitelman aloitteesta sekä
markkinointia kampanjasta. Maria luo someen materiaalia.
________________________________________________________________________
§ 97 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. Kysely tulisi saada julkaistuksi vielä
nykyisen nuorisovaltuustokauden aikana.
Päätös: Kyselyn viimeiset kysymykset saatiin valmisteltua valmiiksi. Ilmari Vuorela
julkaisee kyselyluonnoksen kommentoitavaksi nuorisovaltuuston watsappryhmässä. Kommentoinnit 10.12 mennessä.
________________________________________________________________________
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§ 98 OPKH ja NUVA yhteiskokous
Nuorisovaltuusto kutsuu koolle yhteiskokouksen. Aiheena kokouskäytänteisiin koulutus.
Kouluttaja ostetaan palveluntarjoajalta.
Ehdotus: Yhteiskokouksen työryhmä päivittää tilannetta.
Päätös: Kokoukseen kutsutaan kaikki oppilaskunnanhallitusten edustajat.
Työryhmissä tehdään nostoja ja aloitteita, joita esitetään päivän päätteeksi päättäjille.

Tehtävänjako:
 Viestintä kouluihin – Noora/Nuorisotoimi
 Päivän kulun suunnittelu – Nuorisotoimi runko
Työryhmät: Ilmastonmuutos/Ympäristö (Erika), Kiusaaminen (Olivia), Tasa-arvo (Maria),
Vaikuttaminen, Koulu (Heta), vapaa-aika (Ilmari)
 Kokouspaikan varaus - Nuorisotoimi
 Tekninen sihteeri – Ilmari
 Kokouksen sihteeri –
 Ilmoitus Laitilan Sanomille – Erika
________________________________________________________________________
§ 99 Nuorisopassi
Nuorisopasseja on käytössä esimerkiksi Porissa ja Raumalla. Voisiko Laitilassakin olla
sellainen käytössä?
Ehdotus: Asiasta keskustellaan II varapuheenjohtaja Ilmari Vuorelan johdolla.
Päätös: Nuorisovaltuusto 2017-2018 siirtää pykälän Nuorisovaltuuston 2019-2020
käsittelyyn kun valtakunnallinen harrastuspassi julkaistaan vuonna 2019.
________________________________________________________________________
§ 100 Nuorisovaltuusto kaudella 2019-2020
Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kautensa virallisesti 1.1.2019.
Ehdotus: Sihteeri esittelee nuorisovaltuuston jäsenet kaudella 2019-2020.
Päätös: Merkitty tiedoksi ja hyväksyttiin uudet jäsenet
________________________________________________________________________
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§ 101 Itsenäisyyspäivän juhlat

Nuvan kauden päätösjuhlana ajateltu itsenäisyyspäivän juhla. Linnanjuhlat laitilalaisille
nuorille. Erikan ehdotus: kutsuttaisiin nuoria kutsuilla, juhlissa pukukoodi. Ehdotetaan tätä
seuraavaan nuvan kokoukseen.
Ehdotus: Asiasta keskustellaan puheenjohtaja Erika Lahtosen johdolla.
Päätös: Itsenäisyyspäivän juhlat haudataan. Tilalle ehdotettiin nuorisovaltuuston
nuokkari-iltaa. Ehdotus hylätään.
________________________________________________________________________

Muut esille tulevat asiat:
-

Todistukset
Todistuksiin laitetaan nimi ja käyntimäärät suhteessa
kokousten määriin. Puheenjohtaja-tittelit mainitaan
erikseen.

