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KÄSITELLYT ASIAT

§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
§4 Kokouksen sihteerin valinta
§5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille
§6 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
§7 Sääntömuutokset
§7.1 Nuorisovaltuuston ikähaarukan muutos
§7.2 Nuorisovaltuuston jäsenmäärän muutos
§7.3 Kokousten laillisuuden määritelmän muutos
§8 Nuorisovaltuusto kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin
§9 Kurssi opettajien digitietoisuuden lisäämiseksi
§10 Kysely parannusehdotuksista yläkoululaisille
§11 Kuntavaalipaneeli
§12 Muut esille tulevat asiat
§13 Seuraava kokous
§14 Kokouksen päättäminen
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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 14.07.
§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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys lisätyillä kohdilla §4 ja §5.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§4 Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Maria Fuchs.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Maria Fuchs.
§5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille
Esitys: Myönnetään puhe ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.
Päätös: Myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.
§6 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Justus
Nurmela ja Vivian Tulisalmi.
§7 Sääntömuutokset
§7.1 Nuorisovaltuuston ikähaarukan muutos
Esitys: Nostetaan nuorisovaltuuston ikähaarukan ylärajaa 17 vuodesta
25 vuoteen. Muutetaan nuorisovaltuuston sääntöjen pykälää 2
seuraavasti: “Vuosittain marraskuussa järjestetään kaikille
vaalivuonna 13–25-vuotta täyttäville ruskolaisille avoin kokous, jossa
valitaan valtuutetut seuraavalle kaudelle. Kokouksessa ehdolle voivat
asettua kaikki halukkaat yllämainittuun ikäryhmään kuuluvat
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ruskolaiset nuoret. Jos ehdokkaita ilmoittautuu alle 10, tulevat kaikki
suoraan valituiksi. Jos ehdokkaita ilmoittautuu yli 10, järjestetään
kokouksessa suljettu lippuäänestys. Tällöin äänioikeus on kaikilla
vaalivuonna 13–25-vuotta täyttävillä ruskolaisilla.”
Päätös: Hyväksytään sääntömuutos.
§7.2 Nuorisovaltuuston jäsenmäärän muutos
Esitys: Nostetaan nuorisovaltuuston jäsenmäärää nykyisestä 8+2järjestelmästä 10+2-järjestelmään eli muutetaan
nuorisovaltuuston sääntöjen pykälää 2 seuraavasti:
“Nuorisovaltuustoon valitaan 6-10 nuorisovaltuutettua ja kaksi
varavaltuutettua.
Vuosittain marraskuussa järjestetään kaikille vaalivuonna 13–25vuotta täyttäville ruskolaisille avoin kokous, jossa valitaan valtuutetut
seuraavalle kaudelle. Kokouksessa ehdolle voivat asettua kaikki
halukkaat yllämainittuun ikäryhmään kuuluvat ruskolaiset nuoret. Jos
ehdokkaita ilmoittautuu alle 12, tulevat kaikki suoraan valituiksi. Jos
ehdokkaita ilmoittautuu yli 12, järjestetään kokouksessa suljettu
lippuäänestys. Tällöin äänioikeus on kaikilla vaalivuonna 13–25-vuotta
täyttävillä ruskolaisilla.”
Päätös: Hyväksytään sääntömuutos.
§7.3 Kokousten laillisuuden ja päätösvaltaisuuden määritelmän muutos
Esitys: Muutetaan nuorisovaltuuston sääntöjen pykälään 3
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden määritelmää seuraavasti: “Kokous
on laillinen ja päätösvaltainen, kun vähintään puolet äänioikeutetuista
on läsnä. Valtuutettujen estyessä osallistumasta kokoukseen
lasketaan varavaltuutettu äänioikeutetuksi.”
Päätös: Hyväksytään sääntömuutos.
§8 Nuorisovaltuusto kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin
Esitys: Käydään läpi työryhmän laatima aloite nuorisovaltuuston puheja läsnäolo-oikeudesta kunnan valtuustossa ja lautakunnissa ja
toimitetaan aloite eteenpäin. Aloite nuorisovaltuuston puhe-ja
läsnäolo-oikeudesta kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa
Päätös: Tehdään pieniä korjauksia aloitteeseen ja toimitetaan se
eteenpäin.
§9 Kurssi opettajien digitietoisuuden lisäämiseksi
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Esitys: Ehdotetaan, että opettajille järjestettäisiin digitaitoja päivittävä
koulutus / työpaja. Aloite kunnalle opettajien työpajaan liittyen esim.
Powerpoint, Teams ja muiden Office365:n sovellusten käytöstä.
Päätös: Tehdään aloite opettajien digitaitoja päivittävästä
koulutuksesta.
§10 Kysely parannusehdotuksista yläkoululaisille
Esitys: Vivian Tulisalmi esittelee kyselyn parannusehdotuksista
kunnassa ja koulussa yläkoululaisille.
Päätös: Järjestetään kysely.
§11 Kuntavaalipaneeli
Esitys: Käsitellään kuntavaalipaneeliin liittyviä asioita ja kerrotaan
tilannepäivitys. Mietitään alustavasti käytännönjärjestelyjä.
Päätös: Pidetään kuntavaalipaneeli viikolla 18 tai 19. Kerrottiin
tilannepäivitys.
§12 Muut esille tulevat asiat
●
●
●
●

Aktiivipäiviin ei kukaan osallistunut.
Nuorisovaltuuston juoksukilpailu
Valokuvauskilpailusta tilannepäivitys.
Nuorisovaltuuston arvonta on melkein julkaisuvalmis.
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§13 Seuraava kokous
Esitys: Päätetään ajankohta seuraavalle kokoukselle.
Päätös: Viikko 18 tai 19. Tarkemmasta ajankohdasta tehdään Doodlekysely.
§14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 15.25.

