
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 6/2019 

 
AIKA: 24.9.2019.  klo 17.06  - 18.10 
 

PAIKKA:   Kokoushuone Silo, 232, Keskuskatu 30 23800 Laitila 
 

OSALLISTUJAT: 
 

Jäsenet: 
 

Laurila Niklas pj 
Vuorela Ilmari I. vara pj 
Saloniemi Oskari II. vara pj 
Antola Maria jäsen 

Harikkala Heta jäsen  Poissa 8/2019 asti 
Hiekka Anne jäsen   

Koskela Maria jäsen 

Kylä-Puhju Nuppu jäsen 

Mäkelä Linnea jäsen   

Mäkilä Tuukka jäsen 

Sillvast Ia   jäsen 

Valtonen Ville jäsen  

Vuorio Antti  jäsen 
 

Mantere Noora esittelijä-sihteeri 
Kuusisto Pekka Nuvan kummi 
 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  
 
 

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
§ 4 Nuorisovaltuuston jäsenten eroanomukset 
§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kaupunginvaltuustoon 
§ 6 Nuorisovaltuuston osallistavan budjetoinnin kokeilu 

§ 7 Edustajan nimeäminen arviointipäivään 2.10 
§ 8 Nuorisovaltuuston ja OPKH-hallitusten yhteiskokous 
Muut esille tulevat asiat: 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

         kuitattu sähköisesti   kuitattu sähköisesti 
Niklas Laurila, puheenjohtaja   Noora Mantere, esittelijä-sihteeri 

 
 
        kuitattu sähköisesti              kuitattu sähköisesti 
                Vuorela Ilmari    Antola Maria 
 
              Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

§ 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: Ehdotuksen mukaisesti. 
 

§ 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 
Vuorela Ilmari ja Antola Maria.  
 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 
________________________________________________________________________ 

 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

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

Ehdotus:  
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Päätös: Esityslista hyväksytään. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 4 Nuorisovaltuuston jäsenten eroanomukset 

 
 

 

Ehdotus:. Nuorisovaltuusto käsittelee saadut eroanomukset ja myöntää eron anoneille 
henkilöille. 
Päätös: Päätetään myöntää ero nuorisovaltuuston jäsenille Maria Koskela ja Linnea 
Mäkelä.  
 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kaupunginvaltuustoon 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan henkilövaalein edustajan 
kaupunginvaltuustoon. 
Päätös: Ehdolle asettuu pj. Niklas Laurila ja I. vara pj Ilmari Vuorela. Ääntenlaskijoiksi 
valitaan Maria Antola ja Anne Hiekka.  
Kaupunginvaltuuston kokouksiin valitaan edustajaksi Niklas Laurila viidellä (5) äänellä. 
Ilmari Vuorelan äänet kaksi (2).  
________________________________________________________________________ 
 

 

§ 6 Nuorisovaltuuston osallistavan budjetoinnin kokeilu  

Nuorisovaltuustolla on jaettavana 1 000 euroa avustusrahaa, joka voidaan jakaa 
osallistavan budjetoinnin mallin mukaisesti. Nuorisovaltuuston tulee tehdä ehdotus 
avustuksen jakamisesta sivistysvaliokunnalle, jonka hyväksymänä avustus on 
käytettävissä laitilalaisten nuorten vapaiden toimintaryhmien, nuorisotyötä tekevien 
järjestöjen tai muiden nuorisotapahtumia tuottavien tahojen haettavissa. Nuorisovaltuuston 
tulee keskustella siitä, miten prosessi kokonaisuutena toteutetaan. 

Nuorisovaltuusto osallistaa muita nuoria kertomaan mihin raha käytetään nuorten hyväksi. 
Ideoita kerätään nuorilta monikanavaisesti. Kampanjointia somessa ja nuvalaiset käyvät 
kertomassa myös kouluilla. Sometyöryhmä tekee kampanjamateriaalit.   

Ehdotus:  
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Päätös: Nuorisovaltuusto käy esittelemässä ajatusta ja keräämässä toiveita Varppeella 
kaikilla luokilla sekä lukion opiskelijoilta. Lisäksi Niklas ja Ilmari käyvät esittelemässä 
ajatusta ja keräämässä toiveita Winnovassa ti 1.10.   

Puheenjohtajisto on yhteydessä rehtoriin/opettajistoon asian pohjustukseksi. Kun päivät ja 
ajat ovat selvillä, valitaan edustajat whatsapissa. 

_____________________________________________________________________ 
 

 

§ 7 Edustajan nimeäminen arviointipäivään 2.10. 

Nuorisotoimi järjestää 13-29 –vuotiaiden nuorten kuulemispäivän. Päivä toteutetaan ke 
2.10.2019 koulupäivän mittaisena. Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan 2-3 edustajaa 
tapahtumaan. 

Ehdotus: 

Päätös: Nuorisovaltuustoa edustaa kokouksessa Ilmari Vuorela. 

 

§ 8 Nuorisovaltuuston ja OPKH-hallitusten yhteiskokous 

Nuorisovaltuuston ja OPKH yhteiskokousta on suunniteltu pidettäväksi ke 9.10.  
 
Ehdotus: Esittelijä-sihteeri ehdottaa yhteiskokouksen siirtoa.  
 
Päätös: ke 13.11 OPKH nuva yhteiskokous. Jatketaan työskentelyä ti 22.10. klo 16.00 
Nuokkarilla.  

Muut esille tulevat asiat: 

 

Nuorisovaltuuston toimintapäivä syksylle 
- Ehdotetaan toimintapäivän pitämistä pikkujouluina marras-

joulukuun vaihteessa.  
Hyväksytään epävirallisen kokouksen 5/2019 muistio 

 
Jatko eroanomusten kannalta 
- Jatkossa kaikki eroanomukset kirjallisesti paperilla 

puheenjohtajistolle osoitettuna. Kirjallisessa paperista tulee 
ilmetä eroamisen syy. Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto 
kutsuu jäsenen motivaatiokeskusteluun, mikäli jäsen on 
kolmesta peräkkäisestä kokouksesta pois ilman pätevää 
syytä. Päivitetään tämä toimintasääntöön seuraavassa 
kokouksessa.  

 
Seuraavan kokouksen sopiminen 
- Seuraava kokous ti 29.10.klo 17.00 kokoushuone Silo, 224 


