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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
§4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
§5 Kokouksen sihteerin valinta
§6 Nuorisovaltuusto 2022
§7 Sote-uudistuksen talousvaikutukset -seminaari
§8 Aloitteen “Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kunnanvaltuustossa ja
lautakunnissa 17.4.2021” käsittelemättömyys
§9 Nuorisovaltuuston oikeus osallistua muiden kunnan toimielinten päätöksentekoon
§10 Arvonta
§11 Muut esille tulevat asiat
§12 Uuden kauden ensimmäinen kokous
§13 Kokouksen päättäminen
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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 17.01.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle ainakin viikko ennen kokouksen ajankohtaa ja
kokouksessa on vähintään puolet puhe- ja läsnäolo-oikeutetuista läsnä.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

§4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jere
Eivola ja Venni Mansikkaviita.

§5 Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Paula Mickelsson.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Paula Mickelsson.
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§6 Nuorisovaltuusto 2022
Nuorisovaltuustossa 2022 on jäseninä: Ronja Laakso, Vivian Tulisalmi,
Teemu Korhonen, Eero Mattila, Jolanda Josefsson ja Aili Heikkilä.
Nuorisovaltuusto 2021 ehdottaa nuorisovaltuuston 2022 käsiteltäviksi asioiksi:
▪ Yläasteen laskettelureissun kustannus tai avustus
▪ Iltamatapahtuma Ruskon nuorille
▪ Aloite kasvisruoasta Ruskon kouluihin
▪ Talousarvio
▪ Tavoitesuunnitelma
▪ Nuorisovaltuuston hupparit
▪ Kansainvälisyyden parantaminen
▪ Ilmasto/Kestävä kehitys teemapäivä
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§7 Sote-uudistuksen talousvaikutukset -seminaari
Ruskon kunta järjestää seminaarin sote-uudistuksen talousvaikutuksista
torstaina 16.12. Klo 18.00-19.30.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§8 Aloitteen “Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kunnanvaltuustossa ja
lautakunnissa 17.4.2021” käsittelemättömyys
Ruskon nuorisovaltuuston aloitetta ei ole käsitelty, vaikka se on lähetetty
erittäin hyvissä ajoin ja aloitteeseen liittyvää aihetta on käsitelty
kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa.
Esitys: Seurataan tilannetta ja annetaan julkinen lausunto.
Päätös: Hyvinvointijohtaja on ilmoittanut asian tulevan käsittelyyn
alkuvuodesta 2022. Seurataan tilannetta ja annetaan julkinen
lausunto.
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§9 Nuorisovaltuuston oikeus osallistua muiden kunnan toimielinten päätöksentekoon
Ruskon nuorisovaltuuston automaattinen puhe- ja läsnäolo-oikeus
hyvinvointilautakunnan kokouksiin on poistettu. Tukialoite nuorisovaltuuston
oikeudesta osallistua muiden kunnan toimielinten päätöksentekoon
Esitys: Hyväksytään aloite ja annetaan julkinen lausunto.
Päätös: Hyväksytään aloite ja annetaan julkinen lausunto.

§10 Arvonta
Esitys: Järjestetään vielä arvonta Instagramin välityksellä ennen
vuoden loppua nuorisovaltuuston mainostamiseksi.
Päätös: Järjestetään arvonta, jossa pitää seurata @ruskonnuva,
tykätä julkaisusta ja merkata ainakin 2 kaveria.

§11 Muut esille tulevat asiat
●
●

Ruskon nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ronja Laakso valittiin Nuva
ry:n Lounais-Suomen piiri ry:n piirihallitukseen vuodelle 2022.
Nuorisovaltuusto on uudelleenbrändätty
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§12 Uuden nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous
Esitys: Nuorisotoimi päättää uuden nuorisovaltuuston ensimmäisen
kokouksen ajankohdan, joka on mahdollisesti 7.1.2022.
Päätös: Nuorisotoimi päättää uuden nuorisovaltuuston ensimmäisen
kokouksen ajankohdan, joka on mahdollisesti 7.1.2022.

§13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 17.37.

