
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  muistio 5/2019 

 
AIKA: 8.8.2019 klo 17.00  - 17.36 
 

PAIKKA:   Kaupunginhallituksen kokoushuone 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 6/2020 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 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  
 
 

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

§ 4 Kesä alkaa! -tapahtuma 

§ 5 Nuorisovaltuuston osallistavan budjetoinnin kokeilu 

§ 6 Nuorisovaltuuston ja Laitilan Nuorisoverstas ry:n yhteisretki eduskuntataloon 

 

 

Muut esille tulevat asiat: 

 

Tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksen 6.5.2019 § 50 

Yhteiskokouksen järjestelyjen tilanne 

Nuorisovaltuuston toimintapäivä syksylle 
Asunnottomien yö 17.10.2019 

Seuraavan kokouksen sopiminen 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Muistion vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
           kuitattu sähköisesti             kuitattu sähköisesti 
     Ilmari Vuorela, puheenjohtaja   Noora Mantere, esittelijä-sihteeri 
 
 
 
 
            kuitattu sähköisesti                          kuitattu sähköisesti 
                 Ville Valtonen                                        Antti Vuorio 
 
              Pöytäkirjantarkastajat 
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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 ei ole päätösvaltainen 
 

§ 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 Ville 
Valtonen ja Antti Vuorio.  
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaanVille Valtonen ja Antti Vuorio. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

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

Ehdotus:  
 

Päätös: Kohtaan ”muut” lisättiin kutsu asunnottomien yö –tapahtumaan. Esityslista 
hyväksytiin. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 4 Kesä alkaa! -tapahtuma 

 
Tapahtuma järjestettiin 29.5.2019 ja siihen osallistui noin 50 nuorta.  
 

Ehdotus:. Käydään läpi tapahtuma, missä onnistuimme ja mitä kehitettävää on seuraaviin 
tapahtumiin. 
Päätös: Jatkossa tapahtumiin toivotaan laajempaa otantaa nuorista, nyt tapahtuma tavoitti 
pääasiassa 11-12 –vuotiaita. Nuorisovaltuustolaisten sitoututumiseen tulee panostaa 
jatkossa. Pakoauto ja –peli siellä olivat pidettyjä.  
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________________________________________________________________________ 
 

 

 

§ 5 Nuorisovaltuuston osallistavan budjetoinnin kokeilu  

Nuorisovaltuustolla on jaettavana 1 000 euroa avustusrahaa, joka voidaan jakaa 
osallistavan budjetoinnin mallin mukaisesti. Nuorisovaltuuston tulee tehdä ehdotus 
avustuksen jakamisesta svistysvaliokunnalle, 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. 

Ehdotus: nuorisovaltuusto keskustelee asiasta 

Päätös: 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.  

 

§ 6 Nuorisovaltuuston ja Laitilan Nuorisoverstas ry:n yhteisretki eduskuntataloon 

 

Laitilan Nuorisoverstas ry on kysynyt Laitilan nuorisovaltuuston kiinnostusta lähteä 
mukaan tutustumaan eduskuntataloon syksyn 2019 aikana.  

Ehdotus: 

Päätös: Nuorisovaltuusto on kiinnostunut osallistumaan eduskuntatalon tutustumiseen. 

 

Muut esille tulevat asiat: 

 

Tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksen 6.5.2019 § 50 
 

Yhteiskokouksen järjestelyjen tilanne 
 

Nuorisovaltuuston toimintapäivä syksylle 
- Ehdotetaan seuraavalle kokoukselle 

 
Asunnottomien yö 17.10.2019 
- Nuorisovaltuuston jäsenet saivat tiedoksi  

 

Seuraavan kokouksen sopiminen 
- ti 24.9 klo 17.00  


