
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 3/2020 

 

 

AIKA: 31.3.2020 klo 17.33-18.24 
 

PAIKKA:   Etäkokous, linkki whatsapissa 
 

OSALLISTUJAT: 
 

Jäsenet: 
 

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

Harikkala Heta jäsen    
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 Leader Ravakka 

§ 5 Koronavirus nuorten kokemana 
§ 5 Nuorisovaltuuston kevään 2020 vaalit 
Muut esille tulevat asiat: 
 

 

         kuitattu sähköisesti   kuitattu sähköisesti 
  Niklas Laurila, pj                      Noora Mantere, esittelijä-sihteeri 
 
    kuitattu sähköisesti    kuitattu sähköisesti 
         Antti Vuorio, jäsen    Ilmari Vuorela, jäsen 
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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: Ehdotus hyväksytään. 
 

§ 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 
Vuorio Antti ja Vuorela Ilmari. 
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ehdotuksen mukaisesti Vuorio Antti ja Vuorela 
Ilmari. 
________________________________________________________________________ 

 

§ 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. 
________________________________________________________________________ 
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§ 4 Leader Ravakka 

 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi Leader Ravakan esittelyn. 
 
Päätös: Esityksen mukaisesti. 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

§ 5 Koronavirus nuorten kokemana 

 

Keskustellaan aiheesta 

 
Ehdotus:  
 
Päätös: Keskusteltiin kokemuksista: lukiolaisten kokemana tekeminen ei lopu koeviikon 
keskellä. Nuorisovaltuusto pohtii oman arjen näkemyksien jakamista muille nuorille 
somessa. Jaetaan vuorot halukkaiden kesken whatsapp-ryhmässä. 
Keskustelimme myös koronatiedosta: mikä on luotettavaa? Kaikki eivät välttämättä 
noudata ohjeistuksia ja suosituksia.  
 
Nuoret tarvitsevat ajantasaista tietoa. Tietoa on koottu jo kaupungin sivuille ja sivu päivittyy 
ajantasaisesti. Korona-tiedotesivun linkkiä jaetaan ja tiedotetaan nuorille nuorisotoimen & 
nuorisovaltuuston sivujen kautta. Tiedosta tärkeimmät pointit voitaisiin jakaa nuorille esim. 
kuvina.  
 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

§ 6 Nuorisovaltuuston kevään 2020 vaalit 

 

Tiedoksi sivistysvaliokunnan pöytäkirjanote. Vaalien suunnittelu on käynnistettävä ja 
tehtävät jaettava. 
 

Ehdotus:  
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Päätös: Merkitään tiedoksi sivistysvaliokunnan pöytäkirjanote. Seurataan vallitsevaa 
tilannetta koronaviruksen osalta ja keskustellaan puheenjohtajiston kanssa asiasta. 
Tarvittaessa asiaa edetetään eteenpäin sivistysvaliokunnalle. 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

Muut esille tulevat asiat: 

 

Inspiraatiopuhuja? Insta-live? Mahdollisuuksia on paljon.          

Somevaikuttaja nuorille? 

Seuraavan kokouksen sopiminen 
- ehdotus ti 19.5. etäkokouksena. 

 

 


