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PAIKKA:   Kokoushuone Silo, 224 keskuskatu 30, Laitila. 
 

OSALLISTUJAT: 
 

Jäsenet: 
 

Laurila Niklas pj 
Vuorela Ilmari I. vara pj 
Saloniemi Oskari II. vara pj   saapui 17.04 

Antola Maria jäsen 

Harikkala Heta jäsen   poissa 8/2020 

Hiekka Anne jäsen    

Kylä-Puhju Nuppu jäsen   

Mäkilä Tuukka 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 Toimintasuunnitelma 2020 keväälle 

Muut esille tulevat asiat: 
 

 

 

         kuitattu sähköisesti   kuitattu sähköisesti 
Ilmari Vuorela, puheenjohtaja   Noora Mantere, esittelijä-sihteeri 

 
    kuitattu sähköisesti    kuitattu sähköisesti 
          Mäkilä Tuukka                             Valtonen Ville 
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              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  
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuukka Mäkilä ja Valtonen Ville. 
________________________________________________________________________ 

 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

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

Ehdotus:  
 

Päätös: Esityslista hyväksytään 

________________________________________________________________________ 
 

 

§ 4 Toimintasuunnitelma 2020 keväälle 

 

Nuorisovaltuusto keskustelee kevään 2020 toimintasuunnitelmasta ja teemoista. Mitä 
halutaan järjestää, mihin halutaan vaikuttaa ja missä halutaan olla mukana? 
Toimintasuunnitelmassa tulee huomioida realistisuus ja resurssit: toiminta ei saa kaatua 
yksittäisten henkilöiden vastuulle. 
 

Ehdotus:  
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Päätös: Vuonna 2019 nuorisovaltuustolla oli nuorisovaltuustojen liiton kouluttaja, kesä 
alkaa –tapahtuma, osallistava budjetointi, opkh yhteiskokous, nuorten kuulemispäivä, 
nuvan joulukuusi, someryhti sekä kaudenpäättäjäispikkujolut pakohuoneen merkeissä. 
Nuorten asemaa saatiin edistettyä: nuorten kuulemispäivässä luottamusmiehet ja 
viranhaltijat kuulolla, valtuustoon ja tekniseen valiokuntaan saatiin paikat 
sivistysvaliokunnan lisäksi. Vuoden 2020 ensimmäisessä sotevan esityslistassa on 
ehdotus nuoren paikasta sotevaan. 
 
 
Nuvan kummi kannustaa jatkamaan toimintaa positiivisin siivin.  

- Skeittirampin avajaiset – nuva mukana 
- Nuorisopassin käyttöönotto maalis-huhtikuu 
- 11.4 CS GO - 
- Energiamessut 25.4 
- Täydennysvaalit 2020 huhtikuu 
- Munamarkkinat 13.-14.6 
- Vaalit marraskuu 2020 

 
Mikäli vaalit ovat huhtikuussa, nuvalaiset ovat apuna kampanjoinnissa. Kokouksessa 
2/2020 pohditaan miten luoda nuorisovaltuuston täydennyskampanjasta houkutteleva. 
Munamarkkiinat ja Kesä alkaa! –yhdistettynä tapahtumana. 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

Muut esille tulevat asiat: 

         

Nuorisotoimen ajankohtaiskatsaus 
27.2 mahdollisesti nuoriso-ohjaajan haastattelut 
Ilmari Vuorela nuvan edustajana 
  
Motivaatiokeskustelut 

       Motivaatiokeskustelun valmistelu käydään watsapissa 
 

Liikenneturvallisuus - 27.5 klo 13-15  
Edustajan valinta Niklas Laurila  
 
Nuorisovaltuustojen liiton jäsenmaksut 2020 
Ei jäsenyyksiä. 
 
Seuraavan kokouksen sopiminen 
ti 3.3.2020 klo 17.00 
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