
 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 1/2017 

 
AIKA: tiistai 9.5.2017 klo 17:25 – 18:06 
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Lahtonen Erika pj. 
Ihanmäki Jussi I vara pj. 
Vuorela Ilmari II vara pj. 
Elo Jalmar  jäsen 
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Nurminen Säde jäsen 
Pöykiö Riku  jäsen 
Rantala Paavo jäsen 
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Aho Niko  varajäsen 
Antola Maria varajäsen 
Harikkala Heta varajäsen 
 

Kuurne Riku Esittelijä-sihteeri 
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Kuusisto Pekka Nuvan kummi 
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     Jussi Ihanmäki            Paavo Rantala 

Pöytäkirjantarkastajat 
 



 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 1/2017 

 
§ 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:  
Todettiin nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 11 
jäsentä. 
________________________________________________________________________ 
 
§ 2 Kokouskäyttäytyminen 
 
Puheenjohtaja johtaa kokousta. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja 
puheenjohtaja myöntää puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä. Käyttäydytään asiallisesti.  
 
Äänestykset suoritetaan kädennostoäänestyksinä. Henkilövalinnat suoritetaan suljettuna 
lappuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arpomalla. Muissa kuin 
henkilövalinnoissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
 
________________________________________________________________________ 
 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen  
  
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Ehdotus: 
Nuorisovaltuusto ehdottaa, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 
Paavo Rantala ja Jussi Ihanmäki. 
 
Päätös:  
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Ihanmäki ja Paavo Rantala. 
________________________________________________________________________ 
 
§ 4 Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston ja talousvastaavan vaalit 
 
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, I. varapuheenjohtajan ja II. 
varapuheenjohtajan vuosiksi 2017 ja 2018. He kuuluvat puheenjohtajistoon. Lisäksi 
valitaan talousvastaava, joka tarkkailee nuorisovaltuuston taloutta esittelijä-sihteerin 
opastuksella. 
 
Puheenjohtajisto valmistelee kokousasioita yhdessä esittelijä-sihteerin kanssa. 
Puheenjohtaja kutsuu puheenjohtajiston koolle. 
Puheenjohtajisto käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita kokouksissaan. 
Puheenjohtajisto edustaa nuorisovaltuustoa ulospäin sekä yhdessä että erikseen.  
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Ehdotus:  
Nuorisovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 
päättää ääntenlaskijoista tämän pykälän osalta. 
Jos äänestetään, niin eniten ääniä saanut tulee valituksi puheenjohtajaksi ja toiseksi 
eniten ääniä saanut tulee I varapuheenjohtajaksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut tulee 
II varapuheenjohtajaksi. 
 
Valitaan myös talousvastaava, joka tarkkailee nuorisovaltuuston taloutta esittelijä-sihteerin 
opastuksella. 
 
Ääntenlaskijoiksi valitaan kaksi jäsentä jotka eivät ole äänestyksessä: 
Ehdotetaan Paavo Rantalaa ja Olivia Saloniemeä. 
 
Päätös:  
Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi asettui kolme ehdokasta, Jussi Ihanmäki, Erika 
Lahtonen ja Ilmari Vuorela. Valittiin ääntenlaskijoiksi jäsenet Paavo Rantala ja Olivia 
Saloniemi. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena puheenjohtajaksi valittiin Erika Lahtonen 
(7 ääntä), 1.varapuheenjohtajaksi Jussi Ihanmäki (4 ääntä) ja 2.varapuheenjohtajaksi 
Ilmari Vuorela (2 ääntä). 
 
Nuorisovaltuustosta ei löytynyt vapaaehtoisia talousvastaavan toimeen, joten 
talousvastaavaa ei valittu.  
________________________________________________________________________ 
 
§ 5 Edustajan valinta sivistyslautakuntaan (tulevaan sivistysvaliokuntaan) 
 
Nuorisovaltuusto valitsee yhden yli 15-vuotiaan jäsenen toimielimeen, mihin 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 
sekä varajäsenen. Laitilassa nuorisovaltuustolla on paikka sivistyslautakunnassa. 
 
Ehdotus:  
 
Nuorisovaltuusto päättää valita kaudeksi 2017-2018 sivistyslautakuntaan (tulevaan 
sivistysvaliokuntaan) edustajansa sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jos 
äänestyksiin mennään, niin eniten ääniä saanut tulee valituksi ja toiseksi eniten ääniä 
saanut tulee varalle. 
 
Erika Lahtonen asettui ehdolle sivistyslautakunnan edustajaksi ja hänen varajäsenekseen 
ilmoittautui Paavo Rantala. 
 
Päätös: 
Päätettiin valita nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan (tulevaan 
sivistysvaliokuntaan) Erika Lahtonen ja varalle Paavo Rantala. 



 

 

 

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous  Pöytäkirja 1/2017 

 
 
§ 6 Nuorisovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen tai päivittäminen 
Laitilan nuorisovaltuuston työjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuuston ja –hallituksen 
kokouksessa keväällä 2011. 
Käydään läpi työjärjestys niiltä osin joita ei olla vielä tässä kokouksessa käyty. 
 
Ehdotus:  
Nuorisovaltuusto hyväksyy työjärjestyksen sellaisenaan. 
 
Päätös:  
Nuorisovaltuusto kävi läpi työjärjestyksen eikä havainnut siinä mitään muutettavaa ja se 
päätettiin hyväksyä sellaisenaan. 
________________________________________________________________________ 
 
§ 7 NUVA ry:n jäsenmaksut 
 
Laitilan kaupunki kustantaa Nuva ry:n jäsenyyden. Liittyminen on vapaaehtoista. Nuva ry:n 
jäsenenä saa edullisemmat osallistumismaksut sen valtakunnallisiin koulutustapahtumiin 
sekä alennusta paikallisista koulutuksista. Jäsenenä tuet nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä.  
 
 
Ehdotus:  
Nuorisovaltuusto ehdottaa, että jäseniksi haluavat ilmoittautuvat nuoriso-ohjaaja Riku 
Kuurneelle, joka hoitaa asian eteenpäin. 
 
 
Päätös:  
Nuva ry:n jäseneksi liittyvät Niko Aho, Maria Antola, Jalmar Elo, Heta Harikkala, Erika 
Lahtonen, Säde Nurminen ja Ilmari Vuorela. Riku Kuurne hoitaa asian eteenpäin. 
________________________________________________________________________ 
 
Muut esille tulleet asiat: 
 
Munamarkkinat  
 
Keskusteltiin aiheesta. Nuorisovaltuusto oli kiinnostunut tekemään ohjelmaa Laitilan 
munamarkkinoille 17.-18.6.2017. Päätettiin perustaa työryhmä, joka viestii ja sopii 
tapaamisensa whatsapp:in kautta. Työryhmässä ovat mukana: Niko Aho, Maria Antola, 
Jalmar Elo, Erika Lahtonen ja Ilmari Vuorela. 

 
 
Suomi 100 vuotta 
 
Keskusteltiin aiheesta ja siitä, että kaupungin suunnalta tullut kyselyä, olisiko 
nuorisovaltuustolla mahdollisuutta tapahtuman järjestämiselle, joka liittyisi ”Suomi 100 
vuotta” – juhlavuoteen. Päätettiin perustaa työryhmä, joka suunnittelee tapahtumaa ja 
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esittää ideansa syksyllä Nuorisovaltuuston seuraavassa kokouksessa. Ajankohta 
tapahtumalle sijoittuisi myös syksyyn. Työryhmään kuuluvat: Niko Aho, Maria Antola, 
Jalmar Elo, Erika Lahtonen ja Ilmari Vuorela.  
 
Talotoimikunta 
 
Kokouksessa keskusteltiin talotoimikunnasta ja sen tarpeesta. Lähes kaikki jäsenet olivat 
kiinnostuneita talotoimikunnasta. Siinä hoidetaan nuorisotaloon liittyviä asioita ja se tullaan 
järjestämään, mutta työryhmä tulee muodostaa osasta nuvan edustajia sekä muista talon 
käyttäjistä, tähän tullaan palaamaan vielä tuonnempana.  
 
 
Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään elokuussa, heti kun on mahdollista. Puheenjohtajisto ja 
esittelijä-sihteeri kokoontuvat asian tiimoilta. 


