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§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Ehdotus: Todetaan nuorisovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä
on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, koska läsnä on enemmän kuin puolet
jäsenistä. (10)
________________________________________________________________
§ 58 Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valitseminen
Pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kuhunkin kokoukseen valitaan pöytäkirjantarkastajat nuorisovaltuuston hyväksymän
menettelytavan mukaisesti. Lisäksi valitaan kiertävä, kokouskohtainen sihteeri
paikallaolijoista.
Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi esitetään ja

. Sihteeriksi

.

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jatta Rantanen ja Olivia
Saloniemi. Sihteeriksi valittiin Ilmari Vuorela.
________________________________________________________________________
§ 59 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksytetään. Jos kokoukseen tultaessa on tullut muutoksia, mitä
ei näy esityslistassa, tehdään tarvittavat lisäykset tässä kohdassa.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy esityslistan sellaisenaan, mikäli muutoksia ei ole
tullut.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
________________________________________________________________________
§ 60 Yhteiset pelisäännöt
Opiskeluhuollon ohjausryhmä on aiemmin syksyllä opastanut nuorisovaltuustoa
kartoittamaan yhteisiä pelisääntöjä lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa välille. Tästä
on käyty edelleen keskustelua Kaupungin organisaatioissa ja lasten sekä nuorten kanssa
työskentelevien kesken.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto käsittelee aihetta uudelleen, tilannepäivitysten myötä.
Lisätietoja tähän antaa Nuoriso-ohjaaja.
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Päätös: Erika tekeen lausunnon asiasta, jossa kokoaa nuorisovaltuuston kannan
keskustelun pohjalta.
________________________________________________________________________
§ 61 Nuorten hyvinvointikysely
Nuorille on teetetty aika ajoin kyselyitä liittyen heidän hyvinvointiinsa. Mietinnässä olisi
kyselyn tekeminen Nuorisovaltuuston valitsemien teemojen mukaisesti.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää jatkotoimista.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti laatia kyselyn kaikille nuorille, jossa kysyttäisiin nuorten
terveydentilasta, harrastuksista ja vaikutusmahdollisuuksista sekä nuorisotoimen
toiminnasta.
________________________________________________________________________
§ 62 Nuvan ja oppilaskuntien yhteiskokous
Nuorisovaltuuston tunnettavuuden lisäämiseksi olisi hyvä järjestää oppilaskuntien
hallitusten kanssa yhteistapaaminen, jossa tehtäisiin toimijoita tutuiksi toisilleen.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti järjestää yhteiskokouksen 15.5(varalla 16.5) klo. 9.30.

§ 63 Terveiset Sivistysvaliokuntaan
Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Sivistysvaliokunnassa. Nyt
käsittelyasioihin on lisätty nuvan terveiset. Tämän avulla saadaan viestiä eteenpäin, nuvan
toiminnasta ja sen hetkisistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi tämä edesauttaa nuorten
asioiden kuuluvuutta.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Erika vie terveiset nuorisovaltuustosta kohdista § 61 ja § 62
________________________________________________________________________
Muut esille tulevat asiat:
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Earth Hour
Earth Hour toimikunta kertoi kisan menneen hyvin ja palkinnot on hoidossa. Osallistujia oli
vähäisesti.
Nuokkari-asiat
Talotoimikunta miettii uusia sääntöjä ja asiasta jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään viikolla 19. Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto
sopii tarkemman päivämäärän.

