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§ 1 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. Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 13.45.  
  

§ 2 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 
Hiekka Anne ja Kylä-Puhju Nuppu.  
 
Päätös: Päätetään ehdotuksen mukaisesti. Kokouksen pöytäkirjatarkastajiksi valitaan 
jäsenet Hiekka Anne ja Kylä-Puhju Nuppu. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

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

§ 4 Kevättapahtuman järjestäminen 

 

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 1/2019 jättänyt avoimeksi mahdollisen vappupäivän 
tai koulujen päättäjäisiin liittyvän tapahtuman järjestämisen.  
 
Ehdotus:.Keskustellaan tapahtuman järjestämisestä ja jaetaan vastuut, mikäli tapahtuma 
päätetään järjestää.  
 
Päätös: Helatorstaita edeltävä keskiviikkona nuorisovaltuusto järjestää 
nuorisotapahtuman. Tapahtuman luonne päätetään instagram-tilillä toteutetun kyselyn 
perusteella.  
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_______________________________________________________________________ 

§ 5 Nuorisovaltuuston asema Laitilan kaupungin hallintosäännössä 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto ehdottaa, että hallintosäännön päivityksen yhteydessä 
Nuorisovaltuusto saisi edustajalleen läsnäolo- ja puheoikeuden valtuuston kokouksiin. 
Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan olisi läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa 
kokouksessa. 
 

Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli hallintosäännöistä sekä siitä, miten nuorisovaltuusto 
voisi entistä vaikuttavammin osallistua kaupungin päätöksentekoon. Nuorisovaltuusto 
keskusteli edustuksista eri toimielimissä. Ehdotusten pohjalta järjestettiin äänestys 
kolmesta vaihtoehdosta: 
 

1. Yksi edustaja/toimielin ja hänelle varahenkilö (yksi (1) ääni) 
2. kaksi edustajaa/toimielin ja ei varajäsentä (kuusi (6) ääntä) 
3. kaksi edustajaa/toimielin ja yksi varajäsen yhteiseksi (yksi (1) ääni) 

 
Äänestyksen tuloksen perusteella nuorisovaltuusto ehdottaa kahden edustajan 
nimeämistä kutakin toimielintä (valiokunnat, kaupunginvaltuusto sekä kaupunginhallitus) 
kohti. Edustajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa, mutta ei 
kuitenkaan läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Nuorisovaltuusto päättää 
antaa tiedoksi talous- ja hallintojohtajalle nuorisovaltuuston kannan nuorisovaltuuston 
aseman vakiinnuttamisessa hallintosääntömuutoksessa. Nuorisovaltuuston esittelijä-
sihteeri välittää tiedon eteenpäin kaupungin organisaatiossa. 
 
Nuorisovaltuusto keskustelee yhteisten kantojen muodostamisesta kokouksia varten. 
Päätöksen mukaisesti jokainen asioista kiinnostunut kommentoi nuorisovaltuuston 
watsapp-ryhmässä aiheita, joihin heillä herää ajatuksia. Kunkin toimielimen 
nuorisovaltuutettu vie nämä annetut näkemykset kokouksessa päättäjien tietoon. Käytäntö 
on voimassa heti. 
________________________________________________________________________ 
 

Muut esille tulevat asiat: 

- Palaute la 23.3 pidetystä koulutuksesta 
o Koulutukset aiheista ”Nuorisovaltuustotoiminnan perusteet” ja ”Nuoren 

vaikuttajan motivaatio ja innostus”. Kouluttajana Michaela Jokiniemi Nuva ry:n 
kautta (Vesilahden nuorisovaltuusto). Lauantai-päivä koettiin hyväksi 
kokous/koulutuspäiväksi. 

- Nuorisovaltuuston sosiaalisen median tili 
o Nuorisovaltuusto selvittää oman instagram-tilin perustamista. Nuorisovaltuuston 

oma tili viestisi aktiivisista nuorista, ja nimenomaa nuorten järjestämästä 
toiminnasta. Olemassaoleva NuokkariLaitila-tili on nuoriso-ohjaajien päivittämä 
tili Nuorisotoimen yleisestä toiminnasta, tämä kanava viestii ennemminkin 
aktiivisista nuoriso-ohjaajista. Jotta instagramille on käyttöä, tulee olla toimintaa 
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josta viestiä. Perustetaan sosiaalisen median työryhmä, joka pohtii 
nuorisovaltuuston somea. Työryhmään mukaan: Tuukka Mäkilä, Heta 
Harikkala, Ilmari Vuorela.  
 

- Seuraavan kokouksen päättäminen: 
o Seuraava kokous ti 9.4 klo 17 Laitilan kaupungintalolla  

 
 

 


