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KÄSITELLYT ASIAT

§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
§4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
§5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille
§6 Opportunities for Young People -hanke
§6 Uudistetut säännöt
§7 Ruskolaisille nuorille tapahtuma
§8 Yleiskokouksen ja nuorisovaltuuston markkinointi
§9 Pohjoismainen vaikuttajaohjelma -tapahtuma
§10 Kauden viimeinen kokous
§11 Muut esille tulevat asiat
§12 Kokouksen päättäminen
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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 18:39.

§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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys lisätyllä pykälällä §4
Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille.
Päätös: Hyväksytään kokouksen työjärjestys lisätyllä pykälällä §4
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Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille.

§4 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville henkilöille
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.
Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville
henkilöille.

§5 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös: Risto Niemelä ja Aapeli Himanen ovat pöytäkirjantarkastajat
ja ääntenlaskijat.

§6 Opportunities for Young People -hanke
Esitys: Joona Silvola, Projektikoordinaattori Opportunities for Young
People, esittelee hankkeen.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§7 Uudistetut säännöt
Esitys: Käydään läpi ja hyväksytään Ruskon nuorisovaltuuston
uudistetut säännöt sekä julkaistaan ne Ruskon
nettisivuille.
Päätös: Todetaan uudistetut säännöt hyväksytyksi.

§8 Ruskolaisille nuorille tapahtuma
Esitys: Ideoidaan minkälaista tapahtumaa nuorille voitaisiin järjestää
kaudella 2022.
Päätös: Huhtikuussa uusi nuorisovaltuusto järjestää tapahtuman,
jonka pohjana iltama-aktiviteetit ja pukuteema. Tapahtuma olisi
mahdollisesti varainkeruutilaisuus yläkoulun mahdolliseen
lasketteluretkeen.
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§9 Yleiskokouksen ja nuorisovaltuuston markkinointi
Esitys: Tehdään julisteita ja laitetaan Ruskotalolle ja Maunun koululle.
Laitetaan Instagramiin tietoa yleiskokouksesta. Ideoidaan muita
mahdollisia tapoja markkinoida.
Päätös: Selvitetään mahdollisuuksia mainostaa nuorisovaltuustoa
erinäisillä tavoilla.

§10 Pohjoismainen vaikuttajaohjelma -tapahtuma
Esitys: Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto järjestää lauantaina 27.11. klo
14 alkaen Pohjoismainen vaikuttajaohjelma -nimisen tapahtuman
Varsinais-Suomen liiton kokouskeskuksessa (Linnankatu 52 B, 1.
krs.)
yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Turun Pohjola-Nordenin
kanssa. Tapahtumaan ilmoittautuminen on auki perjantaihin
19.11.
asti. Halutessaan voi ilmoittautua myös tapahtuman workshoposuuteen, joka järjestetään aikaisemmin päivällä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§11 Kauden viimeinen kokous
Esitys: Kauden viimeinen kokous on suljettu kokous eli vain
nuorisovaltuuston ja muiden erikseen kutsuttujen kesken. Pidetään se
joulukuun alkupuolella.
Päätös: Pidetään äänestys kokouksen tarkasta ajankohdasta
myöhemmin.

§12 Muut esille tulevat asiat
●
●

Rusko omin silmin –valokuvakilpailu
Nuorisovaltuuston aseman heikennys kunnassa

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.
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§13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 19:53.

