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§ 1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaus  

 
Nuorisovaltuuston esittelijä-sihteeri avaa kokouksen. 
 
Päätös: Nuorisovaltuuston esittelijä-sihteeri Noora Mantere avasi kokouksen klo 16.35. 
 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päätös: Todetaan nuorisovaltuuston kokous laillisesti kokoonkutsutuksi 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 Tuukka Mäkilää ja Antti Vuoriota. 
 
 
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston ehdokkaiksi asettuivat Niklas Laurila, Maria 
Antola, Ilmari Vuorela, Oskari Saloniemi ja Heta Harikkala. 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuukka Mäkilä ja Antti Vuorio. 
 
Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Eniten ääniä sai Niklas Laurila. I. 
varapuheenjohtajan ja II. varapuheenjohtajan äänimäärät menivät tasan ensimmäisellä 
äänestyksellä. I. ja II. varapuheenjohtajan valinta suoritettiin uusintaäänestyksellä. 
Puheenjohtajaksi valittiin Niklas Laurila. I.varapuheenjohtajaksi valittiin Ilmari Vuorela 
viidellä (5) äänellä ja II. varapuheenjohtajaksi Oskari Saloniemi neljällä (4) äänellä. 
________________________________________________________________________ 
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4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän 
menettelytavan mukaisesti.   
 

Ehdotus:.Ehdotetaan, että kukin nuorisovaltuustolainen toimii aakkoslistan mukaisessa 
järjestyksessä vuorollaan pöytäkirjantarkastajina. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksytään. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan  Maria Antola 
ja Heta Harikkala.  
 
_______________________________________________________________________ 

§ 5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus:  
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä 
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.  
 
 

Päätös: Esityslista hyväksytään. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 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: Nuorisovaltuusto päättää valita kaudeksi 2019-2020 sivistysvaliokuntaan 
edustajansa sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Äänestetään ehdokkaista 
suljetussa lippuäänestyksessä.  
 
Ehdolle asettuivat Niklas Laurila ja Ilmari Vuorela. 
 
Päätös: Varsinaiseksi jäseneksi sivistysvaliokuntaan valitaan lippuäänestyksellä Ilmari 
Vuorela ja hänen varahenkilöksi Niklas Laurila. 
________________________________________________________________________ 

§ 7 Nuorisovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen tai päivittäminen 
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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: Päätetään ehdotuksen mukaisesti. Esittelijä-sihteeri valmistelee ja vie 
työjärjestyksen eteenpäin kaupunginvaltuustolle – ja hallitukselle. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 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:  
Halukkaat ilmoittautuvat esittelijä-sihteerille viikon sisällä kokouksesta. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 9 Toimintasuunnitelma 2019 

 

Nuorisovaltuusto suunnittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman. 
Toimintasuunnitelmassa huomioidaan käytössä oleva budjetti.  
 
Ehdotus: Esittelijä-sihteeri pohjustaa nuorisovaltuuston vuosikellon aiempien nuva-
kausien perusteella. 
 
Päätös: Päätetään osallistua hiihtoloman (vko 8) LaiLanit-tapahtuman suunnitteluun. 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Nuorisotoimen ja mahdollisesti Laitilan 
Nuorisoverstas ry:n ATK-pajan kanssa. LaiLaneja varten perustetaan nuorisovaltuuston 
jäsenistä koostuva työryhmä, joka suunnittelee illan kulkua ja toteutusta yhdessä 
Nuorisotoimen henkilöstön kanssa.  
 
LaiLanien työryhmään valitaan jäsenet: Tuukka Niemelä, Antti Vuorio ja Ville Valtonen. 
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Nuorisovaltuusto järjestää laskiaistiistaina 5.3.2019 laskiaisriehan. Laskiaisriehan 
suunnittelutyöryhmä perustetaan, ja sen jäseniksi valitaan: Maria Antola, Heta Harikkala, 
Anne Hiekka ja Niklas Laurila. 
 
Nuorisovaltuusto kutsuu oppilaskuntien hallitusten edustajat yhteiskokoukseen, joka 
pidetään syys-lokakuun vaihteessa.   
 
Mahdollinen ohjelma Vappuun ja/tai koulujen päätöspäivään suunnitellaan vielä 
myöhemmin keväällä. Nuorisovaltuusto palaa toimintasuunnitelmaan kauden edetessä. 

§ 10 Hupparitilaus 

 

 
Nuorisovaltuuston hupparit toimivat nuorisovaltuustolaisten edustusasuina.  
 
Ehdotus: Keskustellaan huppareiden tilauksesta kauden 2019-2020 nuorisovaltuustolle. 
 
Päätös: Tilataan hupparit nuorisovaltuutetuille aiemmin tehdyn tarjouspyynnön 
perusteella. 

 
________________________________________________________________________ 

Muut esille tulevat asiat: 

 
- Boom Partyt 

o Nuorisovaltuutetut saavat ilmaispassin 
tapahtumaan 

- Hiihtolomaretki 
o Nuorisotoimi järjestää hiihtolomaretken, retken 

kohde vielä avoin 
 

 
 


