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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Hallintosäännön mukaan yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle
yhtymähallituksen puheenjohtaja.
Hallintosäännön 83 § mukaan kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Päätösehdotus
Päätös
Puheenjohtaja Hannele Vienonen avasi kokouksen.
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NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (2_1)
Kuntayhtymämme perussopimuksen 10§:n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin
jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä.
Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston
jäsenten kesken.
Päätösehdotus
Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella
hyväksytään kokousta varten ääniluettelo.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan valtuuston kokouskutsu
on lähetettävä kuntalain 94§ mukaisessa ajassa, joka on neljä päivää ennen kokousta. Kutsut
lähetetään yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille 5.10.2021. Kokouskutsuun on liitetty tämä
esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös
Turun Sanomissa.
Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Korjattiin kutsun lähettämispäiväksi 5.10.2021. Hyväksyttiin päätösehdotuksen
mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin
kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että
pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää
tarkastusajankohdaksi perjantai 22.10.2021 kello 14.00 – 16.00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hellstén ja Turo Vuorenhela. Pöytäkirja
tarkastetaan ma 25.10.2021 klo 8.00-10.00.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden
ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan ja todettiin, ettei kiireellisiä asioita ole.
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VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
Yhtymähallitus 17.8.2021
Hallintosäännön 113 § mukaan yhtymävaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on
viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin
päätä.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Yhtymävaltuusto 20.10.2021
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Päätös
Vaalilautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Erkki Ojanen

Toni Salonen

Veronika Markkanen

Nina Arvo

Hannele Vienonen

Johanna Laamanen

Tiina Kiesi

Tarja Ihander

Turo Vuorenhela

Hannu Koski

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannele Vienonen ja
varapuheenjohtajaksi Tiina Kiesi.
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YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN
VALITSEMINEN
Hallintosäännön 83 § mukaan yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Kuntalain mukaan heidät on valittava samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi
tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavaksi eniten ääniä saanut ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajistonsa toimikaudekseen 2021 – 2025.
Päätös
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Toni Forsblom, ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi Antti Airikki ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Turo
Vuorenhela.
Hannele Vienonen luovutti puheenjohtajuuden Toni Forsblomille. Käytiin lyhyt
esittäytymiskierros.
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YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Yhtymähallitus 17.8.2021
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja heillä
on henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen puheenjohtajan lisäksi nimetään
ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää uudelle valtuustolle, että se valitsee yhtymänhallituksen
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajiston.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Yhtymävaltuusto 20.10.2021
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Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee yhtymänhallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajiston.
Päätös
Yhtymähallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ari Leinonen

Mika Mattila

Vesa Parantainen

Hannele Alanen

Satu Råberg

Mikko Monnonen

Kimmo Aho

Sirpa Hagsberg

Elina Salokangas

Hanna Gustafsson

Aarne Lehtonen

Petteri Huuskonen

Päivi Moisio

Susanna Lehtojärvi

Yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Leinonen, ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi Aarne Lehtonen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Päivi
Moisio.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
Yhtymähallitus 17.8.2021
Raision seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnassa on kolme jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakuntaan kuuluu myös tilintarkastaja. Sihteerinä
toimii johdon sihteeri.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää uudelle valtuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajiston.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Yhtymävaltuusto 20.10.2021
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajiston.
Päätös
Tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Hellstén

Jukka Rantala

Hannele Vienonen

Juha Takanen

Veronika Markkanen

Miika Randell

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Veronika Markkanen ja
varapuheenjohtajaksi Hannele Vienonen.
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ILMOITUSASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan ja todettiin, ettei ilmoitusasioita ole.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan ja todettiin, ettei kiireellisiä asioita ole.
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SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä
mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
_______________________

________________________

Toni Forsblom

Maria Taipale

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 25.10.2021
_______________________

_________________________

Juha Hellstén

Turo Vuorenhela

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

