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Nuorisovaltuuston 6. kokous
Kokoustiedot
Aika:

15.11.2018 klo 14.17-16.49

Paikka:

Martinsali

Saapuvilla olleet jäsenet:

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

Muut saapuvilla olleet:

Paula Mäkelä
Juha-Pekka Lehmus
Jouko Lappi

yhteisöpedagogi
sivistysjohtaja
nuorisosihteeri

Allekirjoitukset

Ville Virtanen
puheenjohtaja

Kia Koskinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Raisiossa 3.12.2018

Cindy Zhang

íp
åoikiou

Sofia Rusanen
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Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Nuorisovaluusto hyväksyi asian yksimielisesti.

2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Cindy Zhang ja Sofia Rusanen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi asian yksimielisesti.

4. 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
valmistelee
kouluverkkoselvityksen osalta.

lausunnon

kokouksessa

Päätös

Nuorisovaltuusto
haluaa
olla mukana kouluverkkoasian
valmistelussa
jatkossakin.
Yhteistyötä jatketaan
tammihelmikuussa.
Sihteeri Kia Koskinen saapui kokoukseen klo.14.55

5. Nuorisotilojen kehittäminen Raisiossa
Nuorisovaltuustolta
pyydetään
lausuntoa
nuorisotilojen
kehittämisestä
Raisiossa.
Asiaa
tulevat
esittelemään
sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus ja nuorisosihteeri Jouko Lappi.
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Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto
valmistelee
nuorisotilojen kehittämisestä.

lausunnon

kokouksessa

Päätös

Nuorisovaltuuusto
haluaa
olla
mukana
nuorisotilojen
kehittämisessä jatkossakin. Yhteistyötä jatketaan tarpeen mukaan.

6. Nuorisovaltuuston jäsenet kävivät tiedustelemassa kurssien ja opintopisteiden
saamisesta Raision seudun koulutuskuntayhtymässä ja Raision lukiossa.
Ville Virtanen, Ella Lahtinen sekä Aleksi Suro selvittivät asiaa
Raision lukiolla ja he kertovat tämän hetkisen tilanteen. Mikael
Kuronen selvitti asiaa Rasekossa, ja hän kertoo tämän hetkisen
tilanteen muille nuorisovaltuutetuille.
Päätösehdotus

Päätös

Nuorisovaltuusto asettaa toisen asteen oppilaitosten rehtorien
hyväksymän käytännön kurssien ja opintopisteiden saamisesta.
Yhteisöpedagogi
Paula
Mäkelä
hyväksyy
saatavan
kurssien/opintopisteden
määrän
asteikolla
0-2
kurssia/opintopistettä ja lähettää lausunnon oppilaitosten
rehtoreille.
Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti, että Paula Mäkelä arvioi
jokaisen työpanoksen asteikolla 0-2 ja pisteet ovat samanarvoisia
kuin kurssit tai opintopisteet (eli yksi piste vastaa yhtä kurssia tai
opintopistettä). Ainoastaan nuorisovaltuuston viralliset jäsenet
voivat saada kursseja tai opintopisteitä. Pisteitä voi saada vain
yhden toimikauden ajalta. Henkilöt, jotka ovat nuorisovaltuustossa
kaksi kautta tai enemmän saavat pisteitä vain yhdeltä kaudelta.

7. Nuorisovaltuuston kokousnuijan alustan tilanne
Viime kokouksessa 10.10.2018 lahjoitetun kokousnuijan alustan
tilanteen kertoo nuorisovaltuustolle Mikael Kuronen.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto
tiedoksi.

merkitsee

kokousnuijan

alustan

Päätös

Miio-Ossian Ojanen hankki nuorisovaltuustolle kokousnuijan
alustan. Nuorisovaltuusto päättää lisäksi hankki laatan
kokousnuijan alustaan, johon kaiverretaan vuorollaan kunkin
puheenjohtajan nimi.

8. Nuorisovaltuuston toimintakertomus ensimmäiseltä toimintavuodelta

tilanteen
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Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa keväällä 2018. Toimintasääntö
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa jo vuoden 2017 puolella.
Puheenjohtajisto esittelee toimintakertomuksen.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja
toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

lähettää

Päätös

Nuorisovaltuusto
merkitsi
asian
tiedoksi
ja
toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

lähettää

9. Nuorisovaltuutettujen ja nuorisovaltuuston varajäsenien todistus toimintaan
osallistumisesta käydään läpi.
Yhteisöpedagogi Paula Mäkelä esittelee todistuksen pohjan
nuorisovaltuutetuille. Yhteisöpedagogi Paula Mäkelä esittelee
käytännön todistusten jakamisesta nuorisovaltuustolle.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että
todistukset jaetaan 3.12.2018 kaupunginjohtaja Ari Korhosen
tarjoamalla jouluaterialla.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi ja päättää, että todistukset
jaetaan 3.12.2018 kaupunginjohtaja Ari Korhosen tarjoamalla
jouluaterialla.
Sihteeri Kia Koskinen poistui kokouksesta.

10. Ilmoitusasiat
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. Allekirjoituksen olivat hoitaneet Miio-Ossian
Ojanen, Cindy Zhang ja Iiris Nurmi.
Lautakuntien kuulumiset:
Sivistyslautakunta – Sowdo Haji, Sofia Källström, Cindy Zhang ja
Emilia Sundén
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Sivistyslautakunta päätti antaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden
kokouksiin yhdelle nimetylle edustajalle vuoden 2019 valituista
nuorisovaltuuston jäsenistä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Ella Lahtinen, Aleksi Suro, Sofia
Rusanen ja Kia Koskinen
Nuorisovaltuustolle ei tullut puhe- ja läsnäolo-oikeutta.
Tekninen lautakunta – Mikael Kuronen, Jami Reivonen, Jonne
Laurila ja Ville Virtanen
Vapaa-aikalautakunta – Sowdo Haji, Sofia Källström, Cindy Zhang
ja Emilia Sundén
Vapaa-aikalautakanta päätti antaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden
kokouksiin yhdelle nimetylle edustajalle vuoden 2019 valituista
nuorisovaltuuston jäsenistä.
Ympäristölautakunta – Mikael Kuronen, Jami Reivonen, Jonne
Laurila ja Ville Virtanen
Nuorisovaltuuston seuraava kokous on maanantaina 3.12.2018 klo
14.00 alkaen Raision kaupungintalon takkahuoneella. Paikalla
oleville nuorisovaltuutetuille jaetaan todistukset nuorisovaltuusto
toiminnasta. Puheenjohtaja Ville Virtanen ja 1. varapuheenjohtaja
Aleksi Suro jakavat Yhteisöpedagogi Paula Mäkelälle samassa
tilaisuudessa
Raision
nuorisovaltuuston
ensimmäisen
kunniaedustajan todistuksen.
Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 10.12.2018.
Emilia Sundén poistui kokouksesta 16.38
11. Muut mahdolliset asiat
Rasekon edustajat eivät olleet paikalla kertomassa muulle
nuorisovaltuustolle miten kauden 2019 nuorisovaltuutetut valitaan.
Nuoristovaltuutetut ja heidän varajäsenensä, jotka hakevat
nuorisovaltuuston koulujen ulkopuoliseksi jäsenen tai varajäsenen
paikkaa toimittavat esittelyn itsestään kaupunginjohtaja Ari
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Korhoselle 3.12.2018 mennessä, jossa he perustelevat miksi juuri
heidät tulisi valita nuorisovaltuuston edustajaksi.
Nuorisovaltuuston
edustajat
tapaavat
sivistyslautakunnan
puheenjohtajan Annika Aaltosen 16.11.2018 klo 14-16 Raision
lukiolla.
Kokous päättyi klo16.49.

