
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 7/2019 

 
AIKA: 29.10.2019 klo 17.06 – 18.31 
 

PAIKKA:   Kokoushuone Silo, 232, Keskuskatu 30 23800 Laitila 
 

OSALLISTUJAT: 
 

Jäsenet: 
 

Laurila Niklas pj 
Vuorela Ilmari I. vara pj  Poistui klo 18.00 §6 

Saloniemi Oskari II. vara pj    
Antola Maria jäsen 

Harikkala Heta jäsen  Poissa 8/2020 asti 
Hiekka Anne jäsen   

Kylä-Puhju Nuppu 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 osallistavan budjetoinnin kokeilu 
§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen tekniseen valiokuntaan 
§ 6 Sivistystoimen kuntalaisiltaan osallistuminen 
§ 7 Nuorten palveluiden arviointipäivä ke 2.10 
§ 8 Työjärjestyksen päivittäminen toimintakauden ja jäsenistön osalta 

§ 9 Työjärjestyksen muuttaminen jäsenen eroamisen osalta 
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 
       Oskari Saloniemi                            Ville Valtonen 
                      
                    
 
              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 
Saloniemi Oskari ja Valtonen Ville.  
 

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: Esityslista hyväksytään. 
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Päätös: Esityslista hyväksytään. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 4 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:. Puheenjohtaja Niklas Laurila ja I. vara puheenjohtaja Ilmari Vuorela kertovat 
nuorilta saadut ideat. Päätetään summan käyttökohteesta. 

Päätös:  Niklas ja Ilmari ovat kiertäneet kaikki 7.lk ja osan 8.lk osallistavan budjetoinnin 
markkinoinnin myötä. CSGO-turnauksen järjestämistä on toivottu. Disko, skeittiparkki, 
retket, lahjaostot hyväntekeväisyyteen tai ehkäisevän päihdetyön kampanjointi. 
Äänestyskierros: 1 x lahjaostot hyväntekeväisyyteen, 2 x päihdekampanja, 1 x 500 € 
päihdekampanjointi 500 € lapsien joululahjoille, 1 x päihdekampanjointiin puhuja. 
Päihdekampanjapuhujaan nuorisovaltuuston panos 500 € ja 500 € joululahjoihin. Noora 
selvittää sosiaalitoimelta mihin peruskouluikäiset nuoret laitilalaiset kaipaisivat lahjakorttia 
(paikalliseen palveluun).  
 

________________________________________________________________________ 
 

§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen tekniseen valiokuntaan 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan henkilövaalein edustajan tekniseen 
valiokuntaan.  
 

Päätös: Ehdokkaiksi asettuu Maria Antola ja Antti Vuorio. Ääntenlaskijoiksi Ilmari Vuorela 
ja Niklas Laurila. Äänet jakautuivat: Maria (2) ja Antti (4) ääntä. Valitaan edustajaksi Antti 
Vuorio. 
________________________________________________________________________ 
 

 

§ 6 Sivistystoimen kuntalaisiltaan osallistuminen  

Sivistustoimi pitää kuntalaisillan ke 13.11.2019 klo 18.00 alkaen Monipalvelukeskus 
Palkkeen tiloissa. Nuorisovaltuusto on kutsuttu iPad-laitetueksi viime keväisen tapahtuman 
tapaan.   
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Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee tapahtumasta ja nimeää edustajat.   

 

Päätös:  Nuorisovaltuuston edustajat sitoutuu kaikki mukaan tapahtumaan ilman pätevää 
syytä. 

_____________________________________________________________________ 
 

 

§ 7 Nuorten palveluiden arviointipäivä ke 2.10 

Nuorisotoimi järjesti nuorille palveluiden arviointipäivän ke 2.10. 

Ehdotus: Käsitellään päivän palaute ja mietitään asioiden jatkokäsittelyä. 

Päätös: Päivän materiaali annettiin tiedoksi nuorisovaltuuston jäsenistölle. 
Nuorisovaltuusto tekee aloitteen siirreltävästä pumptrack-radasta. 

________________________________________________________________________ 

§ 8 Työjärjestyksen päivittäminen toimintakauden ja jäsenistön osalta  

Nuorisovaltuuston toimintakaudeksi on nimetty kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuuston 
jäsenet valitaan vaalein jokaisen toimintakauden viimeisen vuoden marraskuussa. 
Nuorisovaltuusto on keskustellut menettelytavasta, joka halutaan päivittää 
tasavertaisuuden, jäsenistön motivoimisen sekä toiminnan jatkumisen kannalta nuorille 
edullisempaan malliin.   
 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee toimintakauden ajanjakson muuttamisesta sekä 
vaalien järjestämisaikataulusta ja laatii ehdotuksen työjärjestyksen päivittämiseksi. 
 
Päätös: Kokous ei ole päätäntävaltainen Ilmarin poistuttua, joten siirretään asia 
seuraavaan päätäntävaltaiseen kokoukseen.  

 

§ 9 Työjärjestyksen muuttaminen jäsenen eroamisen osalta 

Jatkossa kaikki eroanomukset jätetään kirjallisesti allekirjoitettuna puheenjohtajistolle 
osoitettuna. Kirjallisesta ilmoituksesta tulee ilmetä eroamisen syy. Nuorisovaltuuston 
puheenjohtajisto kutsuu jäsenen motivaatiokeskusteluun, mikäli jäsen on kolmesta 
peräkkäisestä kokouksesta pois ilman pätevää syytä.   
 

Ehdotus: Päivitetään nuorisovaltuuston toimintasääntö jäsenistön eroamisen osalta.  
Päätös: Ehdotetaan työjärjestyksen muuttaminen ehdotuksen mukaisesti. Kokous ei ole 
päätäntävaltainen Ilmarin poistuttua, joten siirretään asia seuraavaan päätäntävaltaiseen 
kokoukseen. 
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Muut esille tulevat asiat: 

 

 

Nuorisovaltuuston pikkujoulut  

ti 3.12 klo 17.00 Turku tai Rauma, pakohuonepelin 

maksimiosallsitujamäärä ratkaisee kumpaan mennään. 

Keskustellaan watsappi. 

         

Joulukuusen osto torille 

Kannatetaan joulukuusen ostoa. 

    

  

Seuraavan kokouksen sopiminen  

TI 3.12 bussimatkan aikana pikakokous, retkelle lähdetään klo 

17.00 Nuokkarilta 

 


