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§1 Nuorisovaltuuston kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja Ronja Laakso avasi kokouksen ajassa 17.09. 

 

§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. 

 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Laakso ja Aili 

Heikkilä sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii 

Vivian Tulisalmi ja Teemu Korhonen. 

 

§5 Nuorisovaltuuston edustaja hyvinvointityöryhmässä 

 

Esitys: Valitaan nuorisovaltuuston edustaja hyvinvointityöryhmään. 

 

Päätös: Valitaan nuorisovaltuuston edustajaksi hyvinvointityöryhmään 

Teemu Korhonen ja varsinaisen edustajan estyessä, kuka tahansa 

nuorisovaltuutettu voi toimia varajäsenenä. 

 

§6 Aloite kasvisruoasta Ruskon kouluissa  

 

Ruskon nuorisovaltuusto 2021 ehdotti nykyiselle nuorisovaltuustolle aloitetta 

kasvisruoasta Ruskon kouluissa muun muassa nuorisovaltuuston teettämän kyselyn 

vastausten perusteella. Aloite kasvisruokavaihtoehdon tarjoamisesta kouluissa.pdf 

 

Esitys: Hyväksytään aloite ja toimitetaan se eteenpäin. 

https://koulurusko-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nuorisovaltuusto_rusko_fi/EVi6VJ32U_pMojMrM7cDsOMBN1bv5SsVKALbmYuR9F-LLg?e=jkTZmh
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Päätös: Poistettiin yksi ylimääräinen lause. Hyväksytään aloite ja 

toimitetaan se eteenpäin. 

 

§7 Skeittipuiston avajaiset 

 

Esitys: Suunnitellaan nuorisovaltuuston osallistumista skeittipuiston 

avajaisiin. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto järjestää kisailuja ja pientä purtavaa. 

Pidetään tapahtumapaikalla pöytä, jossa nuorisovaltuuston edustajia 

sekä jaetaan mahdollisesti paperilehtisillä tietoa nuorisovaltuuston 

toiminnasta. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muiden tahojen 

kanssa, päällimmäisenä mielessä Ruskon VPK. 

 

§8 Ilmastoteemapäivä 

 

Esitys: Perustetaan työryhmä, joka on yhteydessä kouluun, 

suunnittelee päivää ja hankkii päivän toiminnalle rahoituksen, jos 

ulkopuolista rahoitusta tarvitaan. 

 

Päätös: Perustetaan työryhmä hoitamaan asiaa, johon liittyi Aili 

Heikkilä, Vivian Tulisalmi sekä Ronja Laakso.  

 

§9 Ilmoitusluontoiset asiat 

 

● Ruskon nuorisovaltuusto on mukana Föli-alueen nuorisovaltuustojen 

yhteisessä hankkeessa saada kiertävä edustaja 

joukkoliikennelautakuntaan. 

● Kunnanhallitus päätti antaa nuorisovaltuustolle toistaiseksi 

kunnanvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuden sekä asetti 

monialaisen kehittämistyöryhmän, joka kehittää nuorten osallisuutta ja 

vaikuttamismahdollisuuksia myös muilla kuin edustuksellisilla tavoilla, 

ja lisää rakentavaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. 

● Hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon valitaan jokaisesta kunnasta 

yksi nuorisovaltuuston jäsen ja mahdollisesti muita. Tästä tulee tehdä 

päätöksiä myöhemmin tänä vuonna. 

 

Esitys: Merkitään ilmoitusluontoiset asiat tiedoksi. 

 

Päätös: Merkitään ilmoitusluontoiset asiat tiedoksi. 

 

§10 Valtuustokummien terveiset 

 

Esitys: Kuullaan valtuustokummien terveiset ja merkitään ne tiedoksi. 
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Päätös: Kuultiin valtuustokummien terveiset ja merkitään ne tiedoksi. 

Kuultiin tiedotus kunnanhallituksen puhe- ja läsnäolo-oikeudesta. 

 

§11 Muut esille tulevat asiat 

 

● Ruskon nuorisovaltuuston Facebook- ja Instagram-tilejä tulisi aktivoida 

ja niissä tulisi informoida kuntalaisia nuorisovaltuuston toiminnasta 

entistä aktiivisemmin. 

● Järjestetään nuorisovaltuuston ryhmäytymistapaaminen lähempänä 

kesää. 

 

Esitys: Todetaan muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi. 

 

Päätös: Todetaan muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi. 

 Lisättiin tieto nuorisovaltuuston ryhmäytymistapaamisesta. 

 

§12 Seuraava kokous 

 

Esitys: Päätetään ajankohta seuraavalle kokoukselle. Viikko 20 tai 

viikko 21.  

 

Päätös: Seuraava kokous järjestetään joko viikolla 20 tai 21. Tarkempi 

ajankohta päätetään Doodle-kyselyn avulla. 

 

§13 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Ronja Laakso päätti kokouksen ajassa 18.07 


