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Nuorisovaltuuston 1. kokous
Kokoustiedot
Aika:

26.3.2018 klo 14.00- 16.11

Paikka:

Kaupunginvaltuuston istuntosali

Saapuvilla olleet jäsenet:

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

Muut saapuvilla olleet:

Paula Mäkelä
Ari Korhonen
Sari Vahtera
Juha-Pekka Lehmus
Enes Memic

yhteisöpedagogi
kaupunginjohtaja
kaupunginsihteeri
sivistysjohtaja
opiskelija

Allekirjoitukset

Ville Virtanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Kia Koskinen
sihteeri

Raisiossa 13.4.2018

Aleksi Suro

Sofia Källstöm
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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 Aleksi Suro ja Sofia Källström.

3. Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

4. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja sihteerin valinta
Kaupunginhallituksen 30.10.2017 § 358 hyväksymän nuorisovaltuuston
toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat ja sihteeri valitaan nuorisovaltuuston toimikaudeksi
järjestäytymiskokouksessa.
Toimintasäännön kohdan 4.1 mukaan nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä
puheenjohtajiston työskentelyä.
Esityslista ja pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.
Puheenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan
laillisuudesta ja tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja vastaa
nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi nuorisovaltuuston toimintaa.
Puheenjohtajalla on oikeus päättää nuorisovaltuustoa koskevista
yleisistä asioista, kuten yhteistyökumppaneista. Puheenjohtaja voi
tarvittaessa asettaa työryhmiä pienten ja kiireellisten asioiden
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hoitamista varten. Puheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan
nuorisovaltuustolle.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa
estynyt sekä hoitaa puheenjohtajan määräämiä tehtäviä.
Varapuheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle.
Nuorisovaltuusto voi osoittaa varapuheenjohtajalle oman vastuualueen
nuorisovaltuuston toiminnasta.
Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston työnjako määritellään
toimintasäännön kohdassa 4.7.
Toimintasäännön kohdan 4.3. mukaan nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan sihteerin.
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan
kanssa ja välittää ne nuorisovaltuustolle sekä tarvittaessa kaupungin
toimielimille. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksista, julkaisee
sen sekä huolehtii asiakirjojen säilytyksestä. Sihteeri on vastuussa
toiminnastaan puheenjohtajalle.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia ja sihteerin nuorisovaltuuston
toimikaudeksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Ville
Virtasen ja sihteerikseen Kia Koskisen.
Varapuheenjohtajiksi ehdolle asettuivat: Aleksi Suro, Sofia Källström,
Sofia Rusanen ja Sowdo Haji.
Puheenjohtaja esitti, että varapuheenjohtajan valinta suoritetaan
suljetulla lippuäänestyksellä. Nuorisovaltuusto hyväksyi menettelyn.
Kokous keskeytettiin klo 14.45 ääntenlaskun ajaksi. Ääntenlaskijoina
toimivat Jami Reivonen ja Cindy Zhang.
Kokousta jatkettiin klo 14.55.
Ääniä annettiin seuraavasti:
Aleksi Suro 9
Sofia Källstöm 6
Sowdo Haji 4
Sofia Rusanen 2
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Varapuheenjohtajiksi valittiin Aleksi Suro ja Sofia Källström.
5. Muiden mahdollisten vastuuhenkilöiden nimeäminen
Nuorisovaltuuston toimintasäännön kohdan 4.4. mukaan
nuorisovaltuusto voi valita keskuudestaan myös muita vastuuhenkilöitä
ja määrittää heille tehtävät.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan muut vastuuhenkilöt ja
määrittää heille tehtävät.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti siirtää muiden mahdollisten
vastuuhenkilöiden nimeämisen käsiteltäväksi seuraavassa
kokouksessa 9.4.2018.

6. Kaupunginjohtajan tervehdys
Kaupunginjohtaja Ari Korhonen kertoo nuorisovaltuuston toiminnasta
ja esittelee ajankohtaisia asioita.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus ja varapuheenjohtaja Sofia
Källström poistuivat kokouksesta klo. 15.00.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan puheenjohtajisto
valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi
toimintasuunnitelman.
Toimintasuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan toimintasuunnitelman
vuodelle 2018.

8. Nuorisovaltuuston toimintasääntö
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Kaupunginhallitus on 30.10.2017 § 358 hyväksynyt
nuorisovaltuuston toimintasäännön, joka on lähetetty jäsenille
sähköisesti.
Kaupunginsihteeri Sari Vahtera esittelee toimintasäännön keskeiset
kohdat.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

9. Raision kaupungin strategiatyö
Raision kaupunginvaltuusto päätti Raision kaupungin strategian
päälinjauksista talousarvion yhteydessä 13.11.2017. Tämän jälkeen
strategian valmistelu on edennyt siten, että kaupunginhallitus ja
lautakunnat ovat omalta osaltaan vahvistaneet tavoitteet ja laatineet
niihin mittarit. Seuraavassa vaiheessa strategiasta pyydetään
lausunnot tarvittavilta tahoilta. Lausuntovaiheen jälkeen strategia
etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston
vahvistettavaksi. Nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoa Raision
kaupungin strategiasta huhtikuun 10. päivä mennessä. Strategiaaineisto lähetetään erikseen kokousedustajille.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy kaupunginjohtajan esittelyn pohjalta
keskustelun strategiasta ja päättää lausunnon valmistelusta.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti jatkaa keskustelua strategiasta seuraavassa
kokouksessa.
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus saapui klo 15.45

10. Nuorisovaltuuston seuraava kokous
Toimintasäännön kohdan 7.1. mukaan nuorisovaltuusto kokoontuu
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Nuorisovaltuuston seuraava kokous esitetään pidettäväksi
maanantaina 9.4.2018 klo 14.15 alkaen kaupunginvaltuuston
istuntosalissa. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti nuorisovaltuuston
jäsenille ja varajäsenille.
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Päätösehdotus

Nuorisovaltuuston seuraava kokous pidetään maanantaina 9.4.2018
klo 14.15 alkaen kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Kokouskutsu
lähetetään sähköisesti nuorisovaltuuston jäsenille ja varajäsenille.

Päätös

Nuorisovaltuuston seuraava kokous päätettiin pitää 9.4.2018 klo 14.15
alkaen kaupunginvaltuuston istuntosalissa.

11. Muut mahdolliset asiat
Nuorisvaltuusto päätti nimetä työryhmän järjestämään yleiskokousta:
Aleksi Suro, Sowdo Haji, Cindy Zhang ja Sofia Rusanen.
Aleksi Suro luo WhatsApp-ryhmän nuorisovaltuustolle.
Kokous ilmoitetaan päättyneeksi klo 16.11.

