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Nuorisovaltuusto             

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

AIKA               17.5.2022 klo 17.00 

PAIKKA           Kunnantalon valtuustosali, Vanhatie 5, Rusko 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

 

§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen 

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

§3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

§4 Kokouksen järjestäytyminen 

 

§5 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta kunnanvaltuuston kokouksiin 

 

§6 Jäsenen ja varajäsenen valinta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon 

 

§7 Ruskon nuorisovaltuuston edustajien valinta Föli-työryhmään  

 

§8 Nuorisovaltuuston budjetti 

 

§9 Ilmoitusluontoiset asiat 

 

§10 Valtuustokummien terveiset 

 

§11 Muut esille tulevat asiat 

 

§12 Seuraava kokous 

 

§13 Kokouksen päättäminen 
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OSALLISTUJAT 

 

LÄSNÄ 

 

Ronja Laakso  puheenjohtaja 

Vivian Tulisalmi varapuheenjohtaja 

Aili Heikkilä  sihteeri 

Jolanda Josefsson jäsen 

Eero Mattila  jäsen 

 

 

PUHE- JA LÄSNÄOLO OIKEUTETUT  

 

Paula Mickelsson nuoriso-ohjaaja  

Johannes Vainio nuoriso-ohjaaja, poistui ajassa 18.25 kohdassa 9 

Katri Koivisto  valtuustokummi, kohdasta 6 

 

 

POISSA 

Teemu Korhonen jäsen 

Mari Renberg  valtuustokummi 
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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 17.05. 

 

§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 lisätyllä pykälällä §6 

Jäsenen ja varajäsenen valinta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

nuorisovaltuustoon. 

 

   Päätös: Hyväksytään työjärjestys lisätyllä pykälällä 6. 

 

§4 Kokouksen järjestäytyminen 

 

Esitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston 

puheenjohtaja Ronja Laakso ja kokouksen sihteerinä toimii 

nuorisovaltuuston sihteeri Aili Heikkilä. Valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 

 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston 

puheenjohtaja Ronja Laakso ja kokouksen sihteerinä toimii 

nuorisovaltuuston sihteeri Aili Heikkilä. Pöytäkirjantarkastajina ja 

ääntenlaskijoina toimii Jolanda Josefsson ja Vivian Tulisalmi. 

 

§5 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta kunnanvaltuuston 

kokouksiin 

 

Esitys: Valitaan nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja 

kunnanvaltuuston kokouksiin. 

 

Päätös: Valitaan edustajiksi Ronja Laakso ja varaedustajaksi Jolanda 

Josefsson. 
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§6 Jäsenen ja varajäsenen valinta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

nuorisovaltuustoon 

 

Esitys: Valitaan jäsen ja varajäsen Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. 

 

Päätös: Valitaan jäseneksi Ronja Laakso ja Jolanda Josefsson. 

 

§7 Ruskon nuorisovaltuuston edustajien valinta Föli-työryhmään  

 

Esitys: Valitaan kaksi edustajaa Föli-alueen nuorisovaltuustojen 

yhteiseen työryhmään. 

 

Päätös: Valitaan edustajiksi Jolanda Josefsson ja Ronja Laakso. 

 

§8 Nuorisovaltuuston budjetti 

 

Esitys: Keskustellaan nuorisovaltuuston budjetista. 

 

Päätös: Keskusteltiin nuorisovaltuuston budjetista. 

 

§9 Ilmoitusluontoiset asiat 

 

● Tavataan Helka Kalajoen kanssa Kestävä kehitys -teemapäivästä. 

● Kielikysely yläasteelle. Muokataan kielikyselyä ala-asteikäisille 

sopivammaksi. 

● Hupparit hankinnan alla. 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusluontoiset asiat tiedoksi. 

 

Päätös: Merkitään ilmoitusluontoiset asiat tiedoksi.  

 

§10 Valtuustokummien terveiset 

 

● Kasvisruoka-aloitteen valmistelusta tuli hyvää palautetta. 

● Ennen valtuustoa voisi käydä esityslistan läpi ja muodostaa yhteisen 

kannan asialle, jonka edustajat kertovat valtuustossa. 

 

Esitys: Merkitään valtuustokummien terveiset tiedoksi. 

 

Päätös: Merkitään valtuustokummien terveiset tiedoksi. 
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§11 Muut esille tulevat asiat 

 

● Keskusteltiin skeittipuiston avajaisista. Ei aivan tavoitettu 

kohderyhmää, oli paljon pienempiä lapsia.  

● Keskusteltiin siitä, miten nuorisovaltuustolle saataisiin enemmän 

näkyvyyttä. 

● Toteutettiin skeittipuiston avajaisista tulleilla arpalapuilla arvonta, jossa 

palkintona on S-ryhmän lahjakortteja. 

● Arvotaan S-ryhmän lahjakortteja (2 x 20 €  ja 2 x 10 €) Instagramissa 

kesälomien alkamisen kunniaksi. 

 

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: Seuraava kokous järjestetään viikolla 31 tai 32. Tarkempi 

ajankohta päätetään myöhemmin Doodle-kyselyn avulla. 

 

§13 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 19.10. 


