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PAIKKA
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KÄSITELLYT ASIAT

§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
§4 Kokouksen järjestäytyminen
§5 Nuva ry:n Lounais-Suomen piirihallituksen nuvakummi
§6 Nuorisovaltuuston säännöt
§7 Nuorisovaltuuston hupparit
§8 Maunun koulun liikuntapäivä
§9 Nuva ry:n aktiivipäivät
§10 Projekti Radikaali
§11 Muut esille tulevat asiat
§12 Seuraava kokous
§13 Kokouksen päättäminen
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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Ronja Laakso
Vivian Tulisalmi
Aili Heikkilä
Jolanda Josefsson
Teemu Korhonen
Eero Mattila

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen

PUHE- JA LÄSNÄOLO OIKEUTETUT
Paula Mickelsson
Katri Koivisto
Mari Renberg
Amanda Vierjoki

POISSA

nuoriso-ohjaaja
valtuustokummi
valtuustokummi
nuvakummi
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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 18.04.
§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 järjestäytyminen
Esitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Ronja Laakso ja kokouksen sihteerinä toimii
nuorisovaltuuston sihteeri Aili Heikkilä. Valitaan kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa sekä myönnetään puhe- ja
läsnäolo-oikeus Amanda Vierjoelle.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Ronja Laakso ja kokouksen sihteerinä toimii
nuorisovaltuuston sihteeri Aili Heikkilä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Teemu Korhonen ja Vivian Tulisalmi. Puhe- ja
läsnäolo-oikeus myönnettiin Amanda Vierjoelle.
§5 Nuva ry:n Lounais-Suomen piirihallituksen nuvakummi
Esitys: Ruskon nuvakummi Amanda Vierjoki esittäytyy.
Päätös: Ruskon nuvakummi Amanda Vierjoki esittäytyi. Kertoi muun
muassa Nuva ry:n toiminnasta ja eduista mitä jäsenenä saa.

§6 Nuorisovaltuuston säännöt
Esitys: Hyväksytään muutokset nuorisovaltuuston sääntöihin.
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Päätös: Lisättiin sääntö, että nuorisovaltuustoon voi liittyä ruskolaiset
ja Ruskolla opiskelevat, nuorisovaltuustoon ehdokkaaksi
ilmoittaudutaan sähköisesti erikseen ilmoitettuna ajankohtana ja, että
mikäli halukkaita ilmoittautuu enemmän kuin paikkoja on, pidetään
vaalit Maunun koululla ja nuorisotiloissa. Lisättiin kohta 7.2
varavaltuutettujen äänestämisestä järjestäytymiskokouksessa, mikäli
ehdokkaita on yli kymmenen, mutta alle 12 eikä ketään suostu
varavaltuutetuksi. Edellä mainituilla sääntömuutoksilla hyväksytään
nuorisovaltuuston uudet säännöt. Sääntöihin ei muokattu kohtaa 4.3
koskien pöytäkirjaa. Ehdotuksena oli tarkentaa kohdan toimivuutta, jos
nuorisovaltuusto joutuisi esimerkiksi etäkokoukseen viimeisessä
kokouksessa, eikä pöytäkirjoja saisi allekirjoitettua.
§7 Nuorisovaltuuston hupparit
Esitys: Hankitaan nuorisovaltuustolle hupparit edustustarkoitukseen.
Päätös: Päätetään, että hankitaan hupparit nuorisovaltuustolle.
§8 Maunun koulun liikuntapäivä
Maunun koulu pyysi nuorisovaltuustoa hankkimaan laskiaispullat kaikille
oppilaille.
Esitys: Nuorisovaltuusto päättää olla hankimatta laskiaispullia, koska
siitä aiheutuneet kustannukset olisivat olleet nuorisovaltuuston
varoihin nähden kohtuuttoman korkeat.
Päätös: Toimittiin esityksen mukaan. Aili Heikkilä vastustaa päätöstä.
§9 Nuva ry:n aktiivipäivät
Esitys: Nuva ry:n aktiivipäiville osallistuville nuorisovaltuutetuille
voidaan varata 80€ vuoden kokonaisbudjetin Tapahtumat ja
tempaukset -osiosta, joka jaetaan tasan osallistujien kesken
tapahtuman osallistumismaksua varten.
Päätös: Toimittiin esityksen mukaan. Aktiivipäiville yksi osallistuja.
§10 Projekti Radikaali
Hyvinvointilautakunnan jäseneltä Teiju Tammelta tuli ehdotus
nuorisovaltuustolle, että voisimme tutustua Projekti Radikaalin toimintaan.
Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä kiusaamista osallistaen nuoria.
https://projektiradikaali.fi/
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Esitys: Ehdotetaan yläasteelle, että hoitaisimme projektia yhteistyössä
heidän kanssaan.
Päätös: Toimitaan esityksen mukaan.

§11 Muut esille tulevat asiat
 Aloite nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta
kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa etenee hyvinvointijohtajan,
Mikko Hulkkosen, mukaan käsittelyyn maaliskuussa.
 Nuorisovaltuustoon liittyviä artikkeleja oli 10.2.2022 Turun Tienoo lehdessä ja 17.2.2022 Turun seutusanomat -lehdessä.
 Mahdollisuuksia lisätä vieraiden kielten opetusta Ruskon kouluissa on
kartoitettava tarkemmin. Raision kanssa voidaan pohtia yhteistyötä
kielten opetuksen suhteen.
 Some-työryhmä jatkaa toimimistaan.
 Uusi mahdollinen nuorisovaltuuston jäsen miettii osallistumistaan.
 12.2 Viimeisintä pöytäkirjaa muokattu, ollut vahinko.
 Keskusteltiin mahdollisesta laskettelureissun järjestämisestä Maunun
koulun oppilaille.
 Maunun koulun yhteisöllinen oppilashuollon kokous pidetään Teamskokouksena tiistaina 8.3 kello 14.15-15.15
Esitys: Todetaan muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.
Päätös: Todetaan muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.
§12 Seuraava kokous
Esitys: Päätetään ajankohta seuraavalle kokoukselle.
Päätös: Järjestetään viikolla 16 tai viikko 17. Tarkempi ajankohta
päätetään myöhemmin Doodlen avulla.
§13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 19.13.
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