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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
  
 
 

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

§ 4 Osallistava budjetointi 
§ 5 Case M –asianhallintajärjestelmäkoulutus 
___________________________________________________________ 

Muut esille tulevat asiat: 
 

 

         kuitattu sähköisesti                kuitattu sähköisesti  

            Ilmari Vuorela, pj                                    Noora Mantere, esittelijä-sihteeri  

  

            kuitattu sähköisesti               kuitattu sähköisesti  

         Oskari Saloniemi, jäsen               Antti Vuorio, 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 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: Esityslista hyväksytään. 
________________________________________________________________________ 
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§ 4 Osallistava budjetointi 

 

 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto käsittelee ehdotuksen ja jatkolähettää sen 
sivistysvaliokunnalle. 
 
Päätös: Ehdotusta ei vielä lähetetä sivistysvaliokunnalle, vaan odotetaan vielä lisää 
ideoita. Käydään aiheesta keskustelua Whatsapissa kun ideoita alkaa syntyä. 
 

 

§ 5 Case M –asianhallintajärjestelmäkoulutus 
 
Laitilan kaupunki on ottamassa käyttöön syksyn 2020 CaseM-asianhallintajärjestelmän. 
Koulutus järjestelmästä järjestetään ma 7.9. klo 16 alkaen kaupungintalolla.  
 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto nimeää osallistujan koulutukseen. 
 
Päätös: Nuorisovaltuuston jäsenet, jotka ovat edustajina jossakin toimielimessä, saa 
kutsun tätä kautta. Erillistä edustajaa ei nyt nimetä, mutta mahdollisuus jätetään 
avoimeksi. 
 

___________________________________________________________ 

Muut esille tulevat asiat: 

 
 

 
 

Seuraavan kokouksen sopiminen 
6.10.2020 klo 17.30 Silo 
 
  
 

 


