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§ 1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaus
Nuorisovaltuuston esittelijä-sihteeri avaa kokouksen.
Ehdotus:
Päätös:
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Ehdotus:
Päätös: Todetaan nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä on
enemmän kuin puolet jäsenistä.
________________________________________________________________________
§ 3 Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston valinta
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, I. varapuheenjohtajan ja II.
varapuheenjohtajan toimintakaudeksi 2019-2020. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
muodostavat yhdessä puheenjohtajiston.
Puheenjohtajisto valmistelee kokousasioita yhdessä esittelijä-sihteerin kanssa.
Puheenjohtaja kutsuu puheenjohtajiston koolle.
Puheenjohtajisto käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita kokouksissaan.
Ehdotus: Puheenjohtajisto valitaan suljetun lippuäänestyksen perusteella.
Puheenjohtajaksi valitaan eniten ääniä saanut ehdokas, I. varapuheenjohtajaksi toiseksi
eniten ääniä saanut ja II. varapuheenjohtajaksi kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas.
Ääntenlaskijoiksi valitaan kaksi jäsentä, jotka eivät ole ehdolla puheenjohtajistoon.
Ehdotetaan ääntenlaskijoiksi
Päätös:
________________________________________________________________________
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4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän
menettelytavan mukaisesti.
.
Ehdotus:.
Päätös:
________________________________________________________________________
§ 5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.

Päätös:

§ 6 Edustajan valinta sivistysvaliokuntaan
Nuorisovaltuusto valitsee yhden yli 15-vuotiaan jäsenen toimielimeen, johon toimielin on
myöntänyt nuorisovaltuuston jäsenelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Toimielinten
kokouksissa nuorisovaltuutetun velvollisuus on tuoda esiin Laitilan nuorisovaltuuston
mielipide ja kanta käsiteltäviin asioihin. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan
sekä varajäsenen. Laitilassa nuorisovaltuustolla on paikka sivistysvaliokunnassa.

Ehdotus:
Päätös:
________________________________________________________________________
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§ 7 Nuorisovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen tai päivittäminen
Laitilan nuorisovaltuuston työjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuuston ja –hallituksen
kokouksessa keväällä 2011. Käydään läpi työjärjestys.
Ehdotus:.
Ehdotetaan, että nuorisovaltuusto päivittää järjestystä 2§ kohta 2.3 osalta.
Nuorisovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat esillä verkossa, joten niitä ei
erikseen lähetetä tiedotusvälineille.
Ehdotetaan, että nuorisovaltuusto päivittää työjärjestyksen 8§ kohta 8.2 osalta.
Seutukunnallinen nuorisofoorumi on lakkautettu, joten edustajaa tähän foorumiin ei enää
tarvitse valita.
Päätös:
________________________________________________________________________
§ 8 NUVA ry:n jäsenmaksut
Nuorisovaltuustojen liiton jäsen saa edullisemmat osallistumismaksut nuva ry:n
järjestämiin valtakunnallisiin sekä paikallisiin koulutustapahtumiin. Jäsenyys tukee nuorten
osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä. Laitilan Kaupunki kustantaa
Nuva ry:n jäsenmaksun.

Ehdotus:
Halukkaat ilmoittautuvat esittelijä-sihteerille, joka opastaa jäsenyyden luomisessa.
Päätös:
________________________________________________________________________
§ 9 Toimintasuunnitelma 2019
Nuorisovaltuusto suunnittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman.
Toimintasuunnitelmassa huomioidaan käytössä oleva budjetti.
Ehdotus: Esittelijä-sihteeri pohjustaa nuorisovaltuuston vuosikellon aiempien nuvakausien perusteella.
Päätös:
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§ 10 Hupparitilaus
Nuorisovaltuuston hupparit toimivat nuorisovaltuustolaisten edustusasuina.
Ehdotus: Keskustellaan huppareiden tilauksesta kauden 2019-2020 nuorisovaltuustolle
Päätös:

________________________________________________________________________
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