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Nuorisovaltuuston 5. kokous
Kokoustiedot
Aika:

10.10.2018 klo 14.00-16.47

Paikka:

Valtuustosali

Saapuvilla olleet jäsenet:

Puheenjohtaja Ville Virtanen
Aleksi Suro 1. varapuheenjohtaja
Sofia Källström 2. varapuheenjohtaja
Sihteeri Kia Koskinen
Sihteerin varajäsen Ella Lahtinen
Leonardo Cabrera Gatell
Sowdo Haji
Mikael Kuronen
Jonne Laurila
Miio-Ossian Ojanen
Wenla Rainetsalo
Jami Reivonen
Sofia Rusanen
Emilia Sundén
Ilona Suominen
Cindy Zhang

Muut saapuvilla olleet:

Paula Mäkelä
Juha-Pekka Lehmus

yhteisöpedagogi
sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Ville Virtanen
puheenjohtaja

Ella Lahtinen
sihteerin varahenkilö

Pöytäkirjan tarkastus Raisiossa 15.11.2018

Emilia Sundén

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 totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
Emilia Sundénin ja Cindy Zhangin.

3. Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti käsitellä kohdan 6 myöhemmin 15.11.2018
olevassa kokouksessa.

4. Nuorisovaltuuston lausunto Fölin runkolinjastosta
Nuorisovaltuustolta pyydettiin lausuntoa Fölin runkolinjaston
suunnitelmasta 28.9.2018 mennessä. Nuorisovaltuusto asetti viime
kokouksessa työryhmän Fölin runkolinjaston lausunnon
suunnittelua varten. Suunnittelutyöryhmä esittää lausuntonsa koko
nuorisovaltuustolle.
Päätösehdotus

Päätös

Nuorisovaltuusto on tehnyt ja toimittanut lausunnon Fölin
runkolinjaston kartoituksesta. Nuorisovaltuusto merkitsee asian
tiedoksi.

Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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5. Nuorisovaltuuston vuoden 2019 budjetti
Nuorisovaltuusto asetti viime kokouksessa työryhmän pohtimaan
budjettia ensi vuodelle. Budjettityöryhmä esittää koko
nuorisovaltuustolle suunnitelman tulevasta budjetista.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy työryhmän budjettiehdotuksen ja
päättää lähettää budjettisuunnitelman kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
Nuorisovaltuuston jäsenten mahdolliset kommentit otetaan
huomioon.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi työryhmän budjettiehdotuksen ja päätti
lähettää budjettisuunnitelman kaupunginhallituksen päätettäväksi.

6. Nuorisovaltuustolta tullaan pyytämään osallisuutta kouluverkkoselvitykseen
Raisiossa tehdään syksyllä 2018 kouluverkkoselvitystä, johon
tullaan
pyytämään
myös
nuorisovaltuuston
näkemystä.
Sivistysjohtaja
Juha-Pekka
Lehmus
tulee
kertomaan
kouluverkkoselvityksestä.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto asettaa tarvittaessa kouluverkkoselvitykseen
työryhmän.

Päätös

Kohta 6 käsitellään myöhemmin 15.11.2018 kokouksessa.

7. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Virtanen ja 1. varapuheenpuheenjohtaja
Aleksi Suro esittävät ehdotuksen nuorisovaltuustostosta saatavista kurssi- ja
opintopiste eduista
Ville Virtanen ja Aleksi Suro esittävät ehdotuksenaan, että
nuorisovaltuuston toimikaudesta viralliset jäsenet saisivat kaksi
lukiokurssia Raision lukiossa ja 2 opintopistettä Raision seudun
koulutuskuntayhtymässä. Koulujen sisäiset yksiköt määrittävät
yksilökohtaisesti saatavien opintopisteiden määrän ammatillisessa
koulutuksessa, kuitenkin niin että työmäärä vastaisi kahta lukion
kurssia.
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Päätösehdotus

Päätös

Raision nuorisovaltuusto ehdottaa Raision lukiolle ja Rasekolle
kyseistä toimintamallia, jossa nuorisovaltuutettuna olemisesta saisi
lukiossa kaksi kurssia ja vastaavasti samaa työmäärää vastaavat
opintopisteet ammatillisen koulutuksen puolella toimikautta
kohden. Nuorisovaltuusto velvoittaa Raision lukion ja Rasekon
valtuutettuja selvittämään oman koulutusyksikkönsä toimintamallin
ottamisen käytäntöön vastaisuudessa. Asia tulee selvittää
lokakuun aikana oppilaitosten rehtorien kanssa.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ville Virtanen, 1.
varapuheenjohtaja Aleksi Suro, sekä varasihteeri Ella Lahtinen
selvittävät asiaa Raision lukion rehtorin kanssa. Nuorisovaltuutettu
Mikael Kuronen selvittää asiaa Rasekon rehtorin kanssa.
Sihteeri Kia Koskinen saapui kokoukseen.

8. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan Ville Virtasen ehdotus kunniaedustajasta
käydään läpi
Ville Virtanen esittelee ehdotuksensa nuorisovaltuuston
nimittämästä valtuuston ulkopuolisesta toiminnan edistäjästä niin
sanotusta nuorisovaltuuston kunniaedustajasta, joka on
vaikuttanut nuorisovaltuuston toimintaan positiivisesti ja edistänyt
nuorisovaltuuston toimintaa. Kunniaedustaja nimitetään yli
puoluerajojen ja myös puolueisiin kuulumattomia raisiolaisia
henkilöitä voidaan nimittää nuorisovaltuuston kunniaedustajiksi.
Puheenjohtaja Virtanen ehdottaa, että nuorisovaltuusto nimittäisi
jatkossa tunnustuksen nuorisovaltuuston hyväksi tehdystä työstä
aina toimikauden lopussa. Toimikauden jälkeen toiminnan
edistäjällä
pysyy
tulevaisuudessakin
nuorisovaltuuston
kunniaedustajan kerran myönnetty arvonimi.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää toimintamallin käyttöönotosta ja
keskustelee sen toteuttamisesta käytännössä. Nuorisovaltuusto
päättää nimitetäänkö ensimmäinen kunniaedustaja jo tämän
toimikauden lopussa.
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Päätös

Nuorisovaltuusto päätti nimittää tämän toimikauden ensimmäiseksi
kunniaedustajaksi yhteisöpedagogi Paula Mäkelän.

9. Ilmoitusasiat
Leonardo Cabrera Gatell esittelee nuorisovaltuustolle instagramiin
liittyvät uudet ohjeistukset.
Keväällä voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus aiheuttaa
WhatsApp-ryhmämme käytölle rajoituksen alle 16-vuotiaiden
osalta. Jokainen alle 16-vuotias on velvoitettu keskustelemaan
asiasta huoltajansa kanssa. Mikäli huoltaja antaa luvan käyttää
sovellusta nuorisovaltuuston yhteydenpitoon, on siitä tultava Paula
Mäkelälle
kirjallinen
suostumus
allekirjoituksineen
(nuorisovaltuustolaisen ja huoltajan). Paula Mäkelä kertoo tämän
hetkisen tilanteen.
Lautakuntien kuulumiset:
Sivistyslautakunta – Sowdo Haji, Sofia Källström, Cindy Zhang ja
Emilia Sundén
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Ella Lahtinen, Aleksi Suro, Sofia
Rusanen ja Kia Koskinen
Raision nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti puoltaa
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan Emma Lindqvistin
ym. muiden valtuutettujen aloitetta koskien maksutonta ja
sukupuolineutraalia ehkäisyä.
Tekninen lautakunta – Mikael Kuronen, Jami Reivonen, Jonne
Laurila ja Ville Virtanen
Vapaa-aikalautakunta – Sowdo Haji, Sofia Källström, Cindy
Zhang ja Emilia Sundén
Ympäristölautakunta – Mikael Kuronen, Jami Reivonen, Jonne
Laurila ja Ville Virtanen
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Nuorisovaltuuston toimintasääntöä tarkastellut työryhmä kertoo
esityksestään
tulevista
toimintasääntömuutoksista.
Toimintasäännön muutokset hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin
lähettää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallituksen terveiset koulujen ulkopuolisen jäsenen ja
hänen varajäsenensä tilanteesta.
Sihteeri Kia Koskinen poistui kokouksesta.
Emilia Sundén toimitt nuorisovaltuustolle
lahjoittaman kokousnuijan.

Raimo

Sundénin

Nuorisovaltuutettu Sofia Rusanen poistui kokouksesta.
Nuorisovaltuuston seuraava kokous on keskiviikkona 15.11.2018
klo 14.00 alkaen Martinsalissa.
Nuorisovaltuuston joulukokous on sovittu pidettäväksi 3.12.2018
klo 14.00 alkaen kaupungintalon takkahuoneella.
Seuraavat kaupunginvaltuuston kokoukset ovat 15.10. ja
12.11.2018
odotetaan,
että
mahdollisimman
moni
nuorisovaltuutettu tulisi seuraamaan kokouksia.

10. Muut mahdolliset asiat
Rasekon edustajat tiedustelevat koulussaan nuorisovaltuuston
edustajien valintaprosessin kulkua.
Sivistyslautakunnan
puheenjohtaja
on
ehdottanut
nuorisovaltuustolle yhteistä tapaamista. Tapaamiseen ovat
kiinnostuneet osallistumaan Ville Virtanen, Ella Lahtinen, Aleksi
Suro, Cindy Zhang, Emilia Sundén, Leonardo Cabrera Gatell sekä
Jonne Laurila.
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Raision nuorisovaltuustolta on pyydetty kannanottoa Turun
nuorisovaltuuston
aloitteeseen
ajoradasta
mopoa
ja
kevytmoottoripyörää käyttäville nuorille Turkuun. Raision
nuorisovaltuuston kannanotto:
Raision nuorisovaltuusto ei ota yksimielisesti kantaa aloitteeseen
“Ajorata nuorille mopon/kevarin käyttäjille Turkuun”. Raision
nuorisovaltuuston jäsenet eivät ole puolesta eivätkä vastaan
yksimielisesti koskien tehtyä aloitetta, joten nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Ville Virtanen ja 1. varapuheenjohtaja Aleksi Suro
kertovat nuorisovaltuuston kannanottojen ansiosta ettei valtuusto
kokonaisuudessaan voi ottaa kantaa. Alapuolelle listasimme
nuorisovaltuutettujen nimet ja kannanotot jotka puoltavat aloitetta.
Aloitetta kannattavien Raision nuorisovaltuutettujen nimet ja
kannanotot:
Sofia Rusanen Raision nuorisovaltuutettu
Kannatan ajatusta. Siten mopoilijat eivät häiritsisi ketään turhaan,
kun heillä olisi paikka jossa luvan kanssa ajella.
Kyseinen aloite meni läpi 26.9.2018 Turun nuorisovaltuuston
kokouksessa, ja asiaa viedään eteenpäin Turun nuorisovaltuuston
nimissä.

