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Nuorisovaltuuston 2. kokous
Kokoustiedot
Aika:

9.4.2018 klo 14.15-16.54

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
Antti Korte
Juha Sandberg
Juha-Pekka Lehmus
Anna-Kristiina Järvi
Verneri Kankaristo

yhteisöpedagogi
kaupunginjohtaja
tekninen johtaja
sosiaali- ja terveysjohtaja
sivistysjohtaja
konsernihallintojohtaja
varajäsen

Kia Koskinen
sihteeri

Ella Lahtinen
sihteerin varahenkilö

Allekirjoitukset

Ville Virtanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Raisiossa 20.4.2018

Aleksi Suro

Sofia Rusanen
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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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Suro ja Sofia Rusanen

3. Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväsyi ehdotuksen yksimielisesti.

4. Kaupungin keskusten esittelyt
Puheenjohtaja kutsuu Raision kaupungin keskustenjohtajat
esittelemään oman keskuksensa toiminnan ja valmisteilla olevat asiat.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Nuoristovaltuusto merkitsi asian tiedoksi. Kokous keskeytettiin ryhmiin
jaon ja ryhmätyöskentelyn ajaksi klo 14.30. Kokousta jatkettiin klo
15.41.
Sowdo Haji ja Aleksi Suro poistuivat kokouksesta klo 15.30.
Nuorisovaltuuston yhteiskuva otettiin kaupungintalon portailla ja se
laitetaan kaupungin nettisivuille puheenjohtajan yhteystietojen
kanssa.

5. Lautakuntakohtaisten vastuuhenkilöiden nimeäminen
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Nuorisovaltuuston toimintasäännön kohdan 4.4. mukaan
nuorisovaltuusto voi valita keskuudestaan myös muita vastuuhenkilöitä
ja määrittää heille tehtävät.
Lautakuntaa seuraavan nuorisovaltuuston jäsenen tehtävänä on pitää
nuorisovaltuusto ajantasalla oman lautakuntansa valmisteilla olevista
asioista.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan palveluita tuottavien
lautakuntien vastuuhenkilöt.

Päätös

Sivistyslautakunnan edustajiksi valittiin Sowdo Haji, Sofia Källström,
Cindy Chang ja Emilia Sundén. Sivistyslautakunnan edustajat
valitsevat keskuudestaan ne henkilöt, jotka edustavat
nuoristovaltuustoa vapaa-aikalautakunnassa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan edustajiksi valittiin Ella
Lahtinen, Aleksi Suro, Sofia Rusanen ja Kia Koskinen.
Teknisen lautakunnan edustajiksi valittiin Mikael Kuronen, Jami
Reivonen, Jonne Laurila ja Ville Virtanen. Teknisen lautakunnan
edustajat valitsevat keskuudestaan ne henkilöt, jotka edustavat
nuorisovaltuustoa ympäristölautakunnassa.

6. Sihteerin varahenkilön valinta
Nuorisovaltuuston
toimintasäännön
kohdan
4.4.
mukaan
nuorisovaltuusto voi valita keskuudestaan myös muita vastuuhenkilöitä
ja määrittää heille tehtävät.
Nuorisovaltuuston joustavan toiminnan takamiseksi puheenjohtajisto
kokee tarpeelliseksi valita sihteerille varahenkilön. Sihteerin
varahenkilön tehtävänä on hoitaa sihteerin tehtävät, mikäli sihteeri on
estynyt ja osallistua puheenjohtajiston työskentelyyn.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan sihteerin varahenkilön.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan sihteerin varahenkilöksi Ella
Lahtisen.

7. Lausuntopyyntö Raision kaupungin strategialuonnoksesta
Raision kaupungin strategialuonnos on esityslistan liitteenä.
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Vastauksia pyydetään seuraaviin kysymyksiin:
Ovatko strategiset painopisteet (Elinvoimainen Raisio, Hyvinvoiva
Raisio, Kehittyvä Raisio ja Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva
henkilöstö) valittu mielestänne oikein? (Perustelu)
Antakaa arvosananne strategisille painopisteille asteikolla 4-10
Ovatko tavoitteet asetettu mielestänne oikein?
Ovatko toimenpiteet ja mittarit asetettu mielestänne oikein?
Vapaa kommenttinne strategisista tavoitteista
Vapaa kommenttinne toimenpiteistä ja mittareista
Yleislausuntonne strategiasta
Lausuntovaiheen jälkeen strategia etenee kaupunginhallituksen
kautta kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto vastaa strategialausuntopyyntöön.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti nimetä työryhmän vastaamaan
strategialausuntopyyntöön: Ville Virtanen, Katariina Räikkönen, Kia
Koskinen ja Sofia Källström.

8. Nuorisovaltuuston yleiskokous tiistaina 22.5.2018 klo 14.30-16.30 Martinsalissa
Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan yleiskokous on
kaupungin kaikille nuorille tarkoitettu vaikuttamiseen liittyvä tilaisuus.
Yleiskokoukseen kutsutaan kaikki kaupungin nuoret. Yleiskokous
ohjeistaa nuorisovaltuustoa sen vaikuttamistoiminnasta ja tuo
laajasti kaupungin nuorten ääntä kuuluviin nuorisovaltuuston
toiminnassa.
Yleiskokous kutsutaan koolle vuosittain viimeistään toukokuussa ja
yleiskokousta johtaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja.
Ohjelmaluonnos:
Puheenjohtaja avaa yleiskokouksen ja nuorisovaltuusto esittäytyy.
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Puheenjohtaja esittelee kokouksen aiheet.
Alustaja keskustavisioon ja tunneliin liittyen ja sen jälkeen alustaja
joukkoliikenneratkaisun osalta.
Yhteinen keskustelu aiheista.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy esivalmistellun ohjelman yleiskokouksen
ohjelmaksi ja valtuuttaa valitun työryhmän: Sowdo Haji, Sofia
Rusanen, Aleksi Suro ja Cindy Zhang, järjestämään yleiskokouksen.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi esivalmistellun ohjelman yleiskokouksen
ohjelmaksi ja valtuutti valitun työryhmän: Sowdo Haji, Sofia
Rusanen, Aleksi Suro ja Cindy Zhang, järjestämään yleiskokouksen.

9. Nuorisovaltuuston yhteinen, yleiskokousta valmisteleva iltapäivä sunnuntaina
20.5.2018 klo 12.30-15.30 Vaisaaren kotitalousluokissa
Nuorisovaltuuston yleiskokousta valmisteleva työryhmä ehdottaa,
että nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet tutustuisivat toisiinsa
samalla, kun leivomme tarjottavaa yleiskokoukseen. Kyseessä on
vapaamuotoinen iltapäivä.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

10. Nuorisovaltuuston seuraavat kokoukset syksyllä 2018
Toimintasäännön kohdan 7.1. mukaan nuorisovaltuusto kokoontuu
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Nuorisovaltuuston syksyn toimintasuunnitelmassa on merkitty
pidettäväksi kokoukset syys-, loka-, marras- ja joulukuussa. Syyskuun
kokous esitetään pidettäväksi tiistaina 4.9.2018, lokakuun kokous
keskiviikkona 10.10.2018 ja marraskuun kokous torstaina 15.11.2018.
Kokouskutsu lähetetään sähköisesti nuorisovaltuuston jäsenille ja
varajäsenille aina vähintään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää syksyn kokousten ajankohdat ja paikat.
Kokouskutsu lähetetään sähköisesti nuorisovaltuuston jäsenille ja
varajäsenille.
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Päätös

Nuorisovaltuusto päätti, että syksyn kokoukset alkavat aina klo 14.00 ja
ne järjestetään Valtuustosalissa. Mikäli Valtuustosali ei ole vapaana
voidaan kokoukset järjestää Martinsalissa.
Nuorisovaltuuston kokoukset syksyllä:
tiistaina 4.9.2018 klo 14.00 alkaen Valtuustosalissa
keskiviikkona 10.10.2018 klo 14.00 alkaen Valtuustosalissa
torstaina 15.11.2018 klo 14.00 alkaen Valtuustosalissa
Kokouskutsu lähetetään sähköisesti nuorisovaltuuston jäsenille ja
varajäsenille.

11. Ilmoitusasiat
Nuorisovaltuuston ohjaaja Paula Mäkelä on saanut alla olevan
kutsun välitettäväksi nuorisovaltuustolle. Koko ohjelma on
esityslistan liitteenä.
”Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelma
(LAPE) on käynnissä myös Varsinais-Suomessa. Meidän alueella
muutostyötä vie eteenpäin Lupa auttaa! – hanke. (www.lupaauttaa.fi)
Järjestämme ke 18.4. klo 12 -16 Perhekeskusfoorumin Raision
kaupungintalolla. Teemana on osallisuus. Toivoisimme laajaa
osallistumista kaupunkinne nuorisovaltuuston kautta työpajaamme.
Työpajassa mallinnetaan maakunnan julkista palvelulupausta.
Työpajan ohjaa Mikaeli Langinvainio, Inforglobe oy.
Työpaja työskentely on klo 14.45 -15.45.”
Työpajatyöskentelyyn osallistuvat Cindy Zhang, Katariina
Räikkönen, Sofia Rusanen, Emilia Sundén ja ehkä Jami Reivonen
Muut halukkaat saavat ilmoittautua perjantaiseen 13.4.2018
mennessä Paula Mäkelälle, joka hoitaa ilmoittautumisen
tapahtumaan.
Seuraavat Raision kaupunginvaltuuston kokoukset ovat 23.4.2018 ja
28.5.2018. Kokouksia pääsee seuraamaan paikanpäälle tai
katsomalla suoraa lähetystä Raisio-kanavalla (kaapelitalouksissa
kanava 589).

12. Muut mahdolliset asiat
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Nuorisovaltuuston kaupunginhallituksen kutsuma jäsen Katariina
Räikkönen pyytää eroa 1.9.2018 alkaen. Nuorisovaltuusto päätti
jättää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Puheenjohtaja Ville Virtanen ilmoitti vihreiden puheenjohtajan Touko
Aallon saapuvan 15.4.2018 kello 12.00-14.00 vieraaksi Raision
kaupungin valtuustosaliin. Nuorisovaltuusto päätti ilmoittaa kaikkien
puolueiden kutsuista.
Kia Koskinen poistui kokouksesta klo 16.35.
Kokous päättyi klo 16.54.

