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AIKA:  6.10.2020 klo 17.31-18.28 

  

PAIKKA:    Kaupungintalo kokoushuone 224 Silo  

  

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 Osallistava budjetointi 

§ 5 Nuorisovaltuuston vaalit kaudelle 2020-2022 
 

___________________________________________________________  

Muut esille tulevat asiat:  

  

  

              

            Nikals Laurila, pj            Noora Mantere, esittelijä-sihteeri   

   

             

Jäsen    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: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Antola Maria ja Hiekka Anne. 

________________________________________________________________________  

  

§ 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
  

Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä  

ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.   

  

Ehdotus:   

  

Päätös: Ei muutoksia, hyväksytään. 

________________________________________________________________________  

  

   

  

 

§ 4 Osallistava budjetointi  
  

 Nuorisovaltuustolla on käytössä 1 000 € nuorten elinolojen kehittämiseen Laitilassa. Nuorisovaltuusto 

on aiemmin päättänyt sijoittaa 500 € nuorisotalolle hankittaviin VR-laseihin. Summan toinen puoli on 

vielä sijoittamatta. Nuorisovaltuuston esittelijä-sihteeri jakaa saadun ehdotuksen jäsenistölle 

kokouksessa. 
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Ehdotus: Nuorisovaltuusto käsittelee ehdotuksen ja jatkolähettää sen  

sivistysvaliokunnalle.  

  

Päätös: Keskusteltiin mm. nuorisovaltuuston mahdollisuuksista hankkia kasvomaskeja nuorille, joilla ei 

ole varaa maskeihin. Tuotiin esiin, että sosiaalitoimi tarjoaa maskit niitä tarvitseville.  

 Esittelijä-sihteeri toi esiin Laitila-Pyhäranta 4H –yhdistyksen Kaamoksen selätys –tapahtumaketjun, 

johon nuorisovaltuusto voisi osallistua. Nuorisovaltuusto toivoo, että 4H-yhdistys järjestää larppaukseen 

osallistumismahdollisuuden 500 € avustuksella toimintaviikolle. Larppaus toivotaan 13-20 –vuotiaille. 

Mikäli larppausta ei saada järjestymään, nuorisovaltuusto edellyttää että avustus 500 € käytetään 

muuhun 4Hn hyväksi katsomaan toimintaan samalle kohderyhmälle. Nuorisovaltuusto keskustelee 

Kaarlen keskusteluohjelmajuontajan kanssa tapahtuman järjestämisestä. Tapahtuman kulut katetaan 

nuorisovaltuuston toimintabudjetista. 

  

§ 5 Nuorisovaltuuston vaalit kaudelle 2020-2022 
  

Nuorisovaltuuston vaalit jäivät poikkeusolojen ja koulujen sulkemisen vuoksi pitämättä keväällä 2020 

suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2020 oli suunniteltu järjestettävän kahdet vaalit, joista toisessa 

valittaisiin edustajat kaudelle 2020-2021 ja toisessa 2020-2022. Muutoksen tarkoituksena oli 

mahdollistaa tasavertaiset osallistumismahdollisuudet parittomina ja parillisina vuosina syntyneille, sekä 

luoda nuorisovaltuuston jäsenistöön pohja, jonka myötä jäsenistö ei koskaan vaihtuisi täysin, jotta 

toiminnan jatkuvuus turvataan. 

  

Ehdotus: Nuorisovaltuusto jakaa roolit vaalikampanjoinnin järjestämiseksi 

  

Päätös: Nuorisovaltuusto pyytää Laitilan Sanomia tekemään juttua nuorisovaltuustovaaleista. 

Nuorisovaltuustossa keskusteltiin Varppeelle markkinoinnista. Keskusradion ollessa rikki ehdotettiin 

yhteisen videon tekemistä näytettäväksi luokissa. Jatketaan videoideointia Whatsappissa. 

Instakyselytunti-idea  keskustellaan Whatsappiin. 

___________________________________________________________  

 

Muut esille tulevat asiat:  

 

Nuorisotalon remontti 

Annettiin tiedoksi nuorisotalon remontti 

  

 Nuorisovaltuuston pikkujoulut/kauden päättäjäiset 

 Seuraavan kokouksen jälkeen pidetään yhteinen illanvietto kauden päättäjäisinä. 

 

 Tiedoksi betoninen skeittiramppi 

 Sivistysvaliokunta käsitteli betoniparkin TA2021 yhteydessä.  

 

Seuraavan kokouksen sopiminen  

8.12. klo 17.30-20.30 Nuokkarilla 
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