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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

§ 4  Edustajan nimeäminen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 

§ 5 Nuorisovaltuuston osallistavan budjetoinnin kokeilu 

Muut esille tulevat asiat: 
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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: Päätetään 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 ja .  
 
Päätös: Ehdotetaan, että tämä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Vuorio ja 
Oskari Saloniemi. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä 
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.  
 
Ehdotus:  
 
Päätös: Esityslistaan lisätään kohtaan muut asiat - nuvavaalit. Esityslista 
hyväksytään. 
________________________________________________________________________ 
 

§ 4  Edustajan nimeäminen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 
 

Nuorisovaltuusto valitsee yhden yli 15-vuotiaan jäsenen toimielimeen, johon toimielin on 
myöntänyt nuorisovaltuuston jäsenelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Toimielinten 
kokouksissa nuorisovaltuutetun velvollisuus on tuoda esiin Laitilan nuorisovaltuuston 
mielipide ja kanta käsiteltäviin asioihin. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan 
suljetulla lippuäänestyksellä, mikäli halukkaita edustajia on enemmän kuin yksi. 
 
Ehdotus: 
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Päätös: Ehdokkaaksi asettuu ehdokas Maria Antola ja Ilmari Vuorela. Ääntenlaskijoiksi 
valitaan Antti Vuorio ja Ville Valtonen. Äänet jakautuu seuraavasti: Ilmari Vuorela 4 ääntä, 
Maria Antola 3 ääntä. Edustajaksi valitaan Ilmari Vuorela. 
 
________________________________________________________________________ 
 

§ 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: Ehdotettiin, että Nuorisovaltuusto hankkii VR-lasit nuorten laitilalaisten käyttöön 
sekä järjestää kyselyn 500 € sijoittamisesta. Nuvalaiset kiertävät kevään aikana 
koululuokkia aiheen tiimoilta. 

 

 
 

Muut esille tulevat asiat: 
 

Nuvavaalit 
- Toimintasäännön päivitys viedään sivistysvaliokunnan päätettäväksi 

mahdollisimman nopealla aikataululla. Kaikkien apua tarvitaan vaalikampanjoinnin 
käynnistämisessä.  

Seuraavan kokouksen sopiminen 
ti 31.3.2020 klo 17.30  


