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Nuorisovaltuuston 3. kokous
Kokoustiedot
Aika:

22.5.2018 klo 16.00-17.14

Paikka:

Martinsali

Saapuvilla olleet jäsenet:

Ville Virtanen, puheenjohtaja
Aleksi Suro, 1. varapuheenjohtaja
Sofia Källström, 2. varapuheenjohtaja
Kia Koskinen, sihteeri
Ella Lahtinen sihteerin varahenkilö
Leonardo Cabrera Gatell
Sowdo Haji
Mikael Kuronen
Jonne Laurila
Wenla Rainetsalo
Jami Reivonen
Sofia Rusanen
Katariina Räikkönen
Emilia Sundén
Cindy Zhang

Muut saapuvilla olleet:

Paula Mäkelä
Emilia Veijola
Mio-Ossian Ojanen
Elisa Vuorinen
Emma Lindqvist

yhteisöpedagogi

kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ville Virtanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Kia Koskinen
sihteeri

Ella Lahtinen
sihteerin varahenkilö

Raisiossa 4.9.2018

Sofia Rusanen

íp
åoikiou

Cindy Zhang
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Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Cindy Zhang ja Sofia Rusanen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käsitellä
mukaisessa järjestyksessä.

asiat

laaditun

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

esityslistan

4. Nuorisovaltuuston vahvuudesta eroavan Katariina Räikkösen seuraajaehdotus
kaupunginhallitukselle
Nuorisovaltuuston kaupunginhallituksen nimeämä ehdokas Katariina
Räikkönen on pyytänyt eroa 1.9.2018 alkaen. Kaupunginhallitus tulee
esittämään hänelle seuraajan, jonka valintaperusteista nuorisovaltuusto
on kiinnostunut.
Nuorisovaltuusto toivoo koulujen ulkopuolisen jäsenen valintaan
perusteluiksi seuraavia: sitoutuva, energinen, aktiivinen, yleinen
kiinnostus vaikuttamiseen, kuten politiikkaan tai vastaavaan, positiivinen
ja mahdollista järjestötaustaa.
Nuorisovaltuusto on kysynyt Katariina Räikkösen tilalle Oona Roppolaa,
joka on halukas tehtävään. Oona Roppola opiskelee Turun
Klassillisessa lukiossa. Oona Roppola vastaa edellä mainittuja
perusteita ja toimii mm. Turun lukiolaisten liitossa.
Lisäksi nuorisovaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta ehdotusta
nuorisovaltuuston koulujen ulkopuolisen jäsenen varajäsenelle.
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Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto ehdottaa Katariina Räikkösen tilalle Oona Roppolaa ja
pyytää kaupunginhallitusta kirjaamaan perustelut valintaa varten. Lisäksi
nuorisovaltuusto
pyytää
kaupunginhallitukselta
ehdotusta
nuorisovaltuuston koulujen ulkopuolisen jäsenen varajäsenelle.

Päätös

Nuorisovaltuuston koulujen ulkopuolinen jäsen Katariina Räikkönen
eroaa 1.9.2018 alkaen ulkomaille muuton vuoksi. Hänen paikalleen
saatiin kaksi, Oona Roppolan ja Mio-Ossian Ojasen hakemusta, jotka
ovat liitteenä. Nuorisovaltuusto äänesti Mio-Ossian Ojasen ja Oona
Roppolan välillä.
Nuorisovaltuusto hyväksyi Mio-Ossian Ojasen äänin 9-2 koulujen
ulkopuoliseksi jäseneksi ja päättää jättää asian kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Nuorisovaltuusto
pyytää
kaupunginhallitusta
käsittelemään sääntömuutosta, jolla Oona Ropppola voitaisiin valita MioOssian
Ojasen
varajäseneksi
nuorisovaltuustoon
koulujen
ulkopuolisena jäsenenä.

5. Nuorisovaltuuston varajäsen Tiitus Teinilä pyytää eroa 7.5.2018 alkaen.
Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto on vastaanottanut Tiitus Teinilän
kirjallisen eronpyynnön 7.5.2018. Nuorisovaltuusto valitsee
varajäsenen tilalle uuden varajäsenen, jonka tulee olla kiinnostunut
tehtävästä, ulospäin suuntautunut, materiaaleihin perehtyvä, on
valmis sitoutumaan tehtävään, positiivinen, luotettava ja
ulospäinsuuntautunut.
Päätösehdotus

Päätös

Nuorisovaltuusto ehdottaa Tiitus Teinilän tilalle Heikki Laaksoa.
Nuorisovaltuusto päättää jättää asian kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päättää
jättää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

6. Puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntiin
Nuorisovaltuusto pyytää sivistyslautakunnalta ja puhe- ja läsnäolooikeutta sivistyslautakunnan ja kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Sivistyslautakunnan edustajiksi valittiin nuorisovaltuuston edellisessä
kokouksessa Sowdo Haji, Sofia Källström, Cindy Zhang ja Emilia
Sundén.
Nuorisovaltuusto pyytää vapaa-aikalautakunnalta puhe- ja läsnäolooikeutta vapaa-aikalautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
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Sivistyslautakunnan edustajiksi valittiin nuorisovaltuuston edellisessä
kokouksessa Sowdo Haji, Sofia Källström, Cindy Zhang ja Emilia
Sundén, jotka valitsevat keskuudestaan ne henkilöt, jotka edustavat
nuorisovaltuustoa vapaa-aikalautaukunnassa.
Nuorisovaltuusto pyytää sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalta
puhe- ja läsnäolo-oikeutta sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan
kokouksissa syksystä 2018 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
lautakunnan edustajiksi valittiin nuorisovaltuuston edellisessä
kokouksessa Ella Lahtinen, Aleksi Suro, Sofia Rusanen ja Kia Koskinen.
Nuorisovaltuusto pyytää tekniseltä lautakunnalta puhe- ja läsnäolooikeutta teknisen lautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Teknisen lautakunnan edustajiksi valittiin nuorisovaltuuston edellisessä
kokouksessa Mikael Kuronen, Jami Reivonen, Jonne Laurila ja Ville
Virtanen. Teknisen lautakunnan edustajat valitsevat keskuudestaan ne
henkilöt, jotka edustavat nuorisovaltuustoa ympäristölautakunnassa.
Nuorisovaltuusto
pyytää
ympäristölautakunnalta
läsnäoloja
puheoikeutta ympäristölautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Teknisen lautakunnan edustajiksi valittiin Mikael Kuronen, Jami
Reivonen, Jonne Laurila ja Ville Virtanen. Teknisen lautakunnan
edustajat valitsevat keskuudestaan ne henkilöt, jotka edustavat
nuorisovaltuustoa ympäristölautakunnassa.
Lautakuntaa seuraavan nuorisovaltuuston jäsenen tehtävänä on pitää
nuorisovaltuusto ajantasalla oman lautakuntansa valmisteilla olevista
asioista.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto pyytää sivistyslautakunnalta puhe- ja läsnäolo-oikeutta
sivistyslautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Nuorisovaltuusto pyytää vapaa-aikalautakunnalta puhe- ja läsnäolooikeutta vapaa-aikalautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Nuorisovaltuusto pyytää sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalta
puhe- ja läsnäolo-oikeutta sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan
kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Nuorisovaltuusto pyytää tekniseltä lautakunnalta puhe- ja läsnäolooikeutta teknisen lautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.
Nuorisovaltuusto pyytää ympäristölautakunnalta puhe ja läsnäolooikeutta ympäristölautakunnan kokouksissa syksystä 2018 alkaen.

5

Pöytäkirja
5 (6)

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi asian yksimielisesti.

7. Nuorisovaltuusto perustaa Instagram-tilin tulevaa tiedottamista varten
Nuorisovaltuusto kokee tarvitsevansa viestinnän helpottamiseksi
virallisen nuorisovaltuuston Instagram-tilin nimellä Raision
nuorisovaltuusto. Tilin kautta nuorisovaltuuston toiminnasta on
helpompi tiedottaa nuorille ja kommenttien saaminen suuremmalta
yleisöltä helpottuu.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto velvoittaa Aleksi Suron perustamaan Instagram-tilin
ja sitä hallinnoi puheenjohtajisto ja nuorisovaltuuston ohjaaja Paula
Mäkelä.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi asian yksimielisesti.

8. Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto esittää nuorisovaltuustolle omaa nuijaa, jolla
kokoukset pidetään ja jonka varteen kunkin puheenjohtajan nimi kaiverretaan
Nuorisovaltuusto järjestää kokouksia Valtuustosalin lisäksi
Martinsalissa, jossa ei ole valmiiksi nuijaa. Nuorisovaltuuston
kokouksia varten tarvitaan nuija. Nuorisovaltuusto toivoo, että kunkin
puheenjohtajan nimi voidaan kaivertaa nuijaan.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto antaa tehtävän hoitamisen valitulle jäsenelle.

Päätös

Nuorisovaltuusto antaa tehtävän valmistelun Ella Lahtiselle ja ottaa
asian uudelleen käsittelyyn kesän jälkeen.

9. Ilmoitusasiat
Nuorisovaltuuston syksyn viimeisen kokouspaikan muutos.
Nuorisovaltuusto päätti järjestää kokoukset aina Valtuustosalissa ja
sen ollessa varattu, seuraava vaihtoehto on Martinsali. Syyskuun ja
lokakuun kokoukset onnistuvat Valtuustosalissa, mutta marraskuun
kokouksen aikaan Valtuustosali on varattu ja kokous pidetään
Martisalissa.
Nuorisovaltuuston kokoukset syksyllä:
tiistaina 4.9.2018 klo 14.00 alkaen Valtuustosalissa
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keskiviikkona 10.10.2018 klo 14.00 alkaen Valtuustosalissa
torstaina 15.11.2018 klo 14.00 alkaen Martinsalissa.

Nuorisovaltuuston jäsen Wenla Rainetsalo toivoo, että hänen
varajäsenensä Asla Kallio osallistuu ensisijaisesti syksyn kokouksiin.
10. Muut mahdolliset asiat
Nuorisovaltuusto käsittelee ehdotusta kunniavaltuutetun käytännöstä
kesän jälkeen.

