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KÄSITELLYT ASIAT

§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
§4 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille
§5 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
§6 Kokouksen sihteerin valinta
§7 Ruskon nuorisovaltuuston kauden 2021 sihteerin valinta
§8 Ruskon nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat kunnan kotisivuille
§9 Facebook-profiilin luominen viestintään
§10 Digitaitokoulutus opettajille
§11 Nuorisotoimen henkilökuntavaje
§12 Uusien jäsenten rekrytointi
§13 Muut esille tulevat asiat
§14 Seuraava kokous
§15 Kokouksen päättäminen
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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 13.03.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle ainakin viikko ennen kokouksen ajankohtaa ja
kokouksessa on vähintään puolet äänioikeutetuista läsnä.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys lisätyllä pykälällä §4
Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytävälle
henkilölle ja pykälällä §6 Kokouksen sihteerin valinta.
Päätös: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

§4 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille
Esitys: Myönnetään puhe ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.
Päätös: Myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille
henkilöille Niina Pekkala.
§5 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jere Eivola
ja Venni Mansikkaviita
§6 Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan Vivian Tulisalmi kokouksen sihteeriksi.
Päätös Valitaan Vivian Tulisalmi kokouksen sihteeriksi.

§7 Ruskon nuorisovaltuuston kauden 2021 sihteerin valinta
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Esitys: Valitaan nuorisovaltuuston kauden 2021 sihteeri.
Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

§8 Ruskon nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat kunnan kotisivuille
Esitys: Ruskon nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat kunnan
kotisivuille Kunta ja päätöksenteko => Yhteystiedot ja organisaatio =>
Nuorisovaltuusto
Päätös: Pyydetään, että Ruskon nuorisovaltuuston kokousten
pöytäkirjat laitetaan kunnan kotisivuille.
§9 Facebook-profiilin luominen viestintään
Esitys: Luodaan nuorisovaltuustolle Facebook-profiili.
Päätös: Luodaan nuorisovaltuustolle Facebook-profiili.
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§10 Digitaitokoulutus opettajille
Esitys: Käydään läpi työryhmän laatima aloite ja laitetaan aloite
digitaitokoulutuksesta opettajille eteenpäin. Aloite opettajien
digipedagogiikkaa päivittävästä koulutuksesta
Päätös: Toimitetaan aloite digipedagogiikkakoulutuksesta opettajille
eteenpäin.
§11 Nuorisotoimen henkilökuntavaje
Esitys: Käydään läpi työryhmän laatima aloite ja laitetaan aloite
nuorisotoimen työntekijöiden lisäämisestä eteenpäin. Aloite
nuorisotoimen työntekijöiden lisäämisestä
Päätös: Toimitetaan aloite nuorisotoimen työntekijöiden lisäämisestä
eteenpäin.
§12 Uusien jäsenten rekrytointi
Esitys: Mietitään keinoja, joilla voitaisiin saada jäseniä
nuorisovaltuustoon sääntömuutoksen luomien paikkojen täyttöön.
Päätös: Kysytään suoraan kunnan nuorilta, tiedotetaan Facebookissa
ja yläasteelle.
§13 Muut esille tulevat asiat
●

Vaalipaneeli
Ollaan vielä yhteydessä Turun Tienoosen tiedon levittämiseksi.
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§14 Seuraava kokous
Esitys: Päätetään ajankohta seuraavalle kokoukselle.
Päätös: Tehdään kokouksen tarkemmasta ajankohdasta Doodlekysely 1.8. tai 8.8.

§15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 13.37.

