
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 4/2020 

 
AIKA: 19.5.2020 klo 17.30-18.04 
 

PAIKKA:   Etäkokous teams 
 

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 Nuortenidea, scoottiparkki 
Muut esille tulevat asiat: 
 

         kuitattu sähköisesti   kuitattu sähköisesti 
            Niklas Laurila, pj                                  Noora Mantere, esittelijä-sihteeri 
 
    kuitattu sähköisesti    kuitattu sähköisesti 
         Ville Valtonen, jäsen   Maria Antola, 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: 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: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Ville Valtonen ja Maria Antola. 
________________________________________________________________________ 

 

§ 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 ei ole tullut muutoksia. 
________________________________________________________________________ 
 

 

§ 4 Nuortenidea, scoottiparkki 

 

Laitilan kaupungin skeittiparkki Valkojärven kentältä on poistettu maaliskuussa 2020 
huonokuntoisena. Nuorten tekemä aloite uudesta parkista on kerännyt nuortenideat.fi 
sivustolla 33 kannatusta, 1 ei kannattavan äänen sekä 11 kommenttia aiheesta.  
 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valmistelee nuortenideat.fi –aloitteen myötä esityksen 
sivistysvaliokunnalle uudesta skeittiparkista. 
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Päätös: Nuorisovaltuusto keskusteli aiheesta. Keskustelun aikana nostettiin tärkeiksi 
huomioiksi, että aihe on selvästi tärkeä nuorille koska aloite keräsi aktiivisesti nuoria 
kommentoimaan ja osallistumaan. Parkin paikkaa miettiessä tulee huomioida 
istumapaikkojen mahdollisuus sekä alueen turvallisuus näkyvyyden ja alueen osalta. 
Nuorisovaltuusto avaa 20.5.-24.5.2020 väliseksi ajaksi instagram-tilille vaikutuskanavan, 
johon nuoret voivat vielä tarkentaa huomioita aloitteen näkökulmasta. 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

Muut esille tulevat asiat: 

Tulevat koulun päättäjäiset 
Keskustelimme päättäjäissuunnitelmista ja 
nuorisovaltuusto nosti esille huolen nuorten 
mahdollisesta kokoontumisesta. Nuorisotoimi on 
jalkautumassa nuorisotyön merkeissä 
päättäjäisiltaan. 

 
Nuoriso-ohjaajan rekrytointi 

Ilmari Vuorela on ollut mukana haastattelemassa 
uutta nuoriso-ohjaajaa. Nuorisovaltuusto sai tiedoksi 
valintapäätöksen. 

 
Kevään yleiset tunnelmat 

Etäkokouksien tehokkuus on ollut hyvää. 
 
Inspiraatiopuhuja 

Teema: miten voi vaikuttaa laitilan tasolla nuorten 
arkeen/&hyvinvointiin. Toteutus koululukuvuoden 
aikana, syksy 2020. 

 

Seuraavan kokouksen sopiminen 
 Seuraava kokous ti 18.8. klo 17.30 alkaen 
 

 


