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129§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto on kutsuttu koolle laillisesti lähettämällä kutsu
nuorisovaltuustoon valituille jäsenille ja varajäsenille asianmukaisesti.
Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään ⅓
kokouskutsussa mainituista kokousedustajista on paikalla.
Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

130§ Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään kiertävää vuorojärjestystä.
Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Rasmus
Grönlund ja Aada Hakula. Tässä kokouksessa tarkastimme
edellisen pöytäkirjan.

131§ Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus

Hyväksytään esityslista.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista.
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132§ Maskun harrastemessut 2019
Harrastemessut järjestetään 28.4 ja nuorisovaltuusto päätti sopia virallisen
messuohjelman tässä kokouksessa. Nuorisovaltuuston tulisi myös kuvata
mainos järjestäjän Facebook-sivuille
Ehdotus

Suunnitellaan video ja messuohjelma

Päätös

Lions Club on pyytänyt Maskun nuorisovaltuustoa tekemään
videon tai kuvan harraste messujen mainostamiseksi. Mainos
kuvaan päätettiin tulevan kuva nuorisovaltuuston jäsenistä
Maskun nuorisovaltuusto- hupparien kanssa. Kuva otetaan ensi
kokouksessa maaliskuussa. Harraste messuille nuorisovaltuusto
tuo Nintendo Wiin, mahdollisesti karkkikone lainaksi
hyvinvointi palvelulta ja mainokset. Aada Hakula ja Rasmus
Grönlund halusivat tehdä mainoksia tulevista Maskun
nuorisovaltuuston vaaleista.

133§ Palautekeskustelu “koulussa yli kuntarajojen” -tapahtumasta
Tapahtuma keräsi Hemmingin koulun saliin noin kuutisenkymmentä katsojaa
Ehdotus

Käydään läpi tapahtuman hyviä ja huonoja puolia

Päätös

Maskun nuorisovaltuusto sai paljon hyviä kommentteja.
Todettiin, että seuraavalla kerralla täytyy suunnitella tapahtuma
hyvin ja rauhassa, eikä hätiköiden. Maskun nuorisovaltuusto
pohtii järjestävänsä tällaisen tapahtuman uudestaan.
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134§ Kokouspalkkiot
Nuorisotyön koordinaattori Jatta Ihaksi on tehnyt pohjaselvityksen
mahdollisuudesta alentaa kokouspalkkioita
Ehdotus

Nuorisovaltuusto äänestää lopullisen
kantansa palkkioiden laskemiseen
kahdellakymmenellä eurolla (20€) per kokous per henkilö

Päätös

Ehdotuksesta poiketen nuorisovaltuusto päätti äänestää
kokouspalkkioiden summan alentamisesta kahdellakymmenen
euron (20€) sijasta viidelläkymmenellä prosentilla (50%).
Nuorisovaltuusto päätti äänin 5 -1 alentaa kokouspalkkioita
viidelläkymmenellä prosentilla (50%) per henkilö per kokous.
Kokouspalkkioiden alentaminen tulee nuorisovaltuuston
päätöksestä koskemaan vain tätä kautta, halutessaan tuleva
nuorisovaltuusto voi käsitellä asiaa uudelleen omalla
kaudellaan.

135§ Ohjelmaa vähävaraisten perheiden lapsille
Kunnat tarjoavat usein lomaohjelmaa nuorille. Ohjelma kuitenkin on usein
melko kallista, neljästäkymmenestä eurosta sataan euroon. Nuorisovaltuustolla
on mahdollisuus järjestää esimerkiksi kesäloma tekemistä vähävaraisille
nuorille. Rene Ahonen, Aada Hakula ja Aaro Sivonen tuovat
nuorisovaltuustolle ehdotuksen tapahtumasta
Ehdotus

Hyväksytään tapahtuma, ja muokataan sen sisältöä tarvittaessa

Päätös

Maskun nuorisovaltuusto päätti jakaa rahan osiin, ja laittaa
rahaa erilaisiin kohteisiin. Nuorisovaltuusto selvittää erilaisia
kohteita sekä miten käytännössä lahjoitus/rahoitus toimisi ja
miten edetään tämän suhteen. Nuorisovaltuusto palaa
ensikokouksessa asiaan.
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136§ Kummivaltuutettu
Ympäri Suomen, nuorisovaltuustot ovat nimenneet itselleen kummivaltuutetun
kunnanvaltuustoista.
Ehdotus

Päätetään siitä, miten kummivaltuutettu valitaan
nuorisovaltuustolle

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti, että puheenjohtaja Rene Ahonen
informoi kunnanvaltuustolle Maskun nuorisovaltuuston etsivän
kummivaltuutettua. Vapaaehtoiset ehdokkaat ilmoittautuvat
Rene Ahoselle, joka kertoo tästä Maskun nuorisovaltuustolle.

137§ Nuorisovaltuusto liikuttaa nuoria
Ehdotus

Päätös

Mietitään, voiko nuorisovaltuusto tahollaan parantaa
maskulaisten nuorten liikkumista
Aaro Sivonen antoi kaksi aloitetta:
1. Yhteydenpito kunnan koulujen oppilaskuntiin, mitä kaikkea
liikuntaa opiskelijakunnat tarjoavat
2. Nuorisovaltuusto haastaa kunnan urheiluseurat järjestämään
nuorille “höntsävuoroja”
Maskun nuorisovaltuusto on ehdotuksen kannalla. Maskun
nuorisovaltuusto päätti, että Aaro Sivonen ja Joni Kuusela ottaa
asiasta selvää. Nuorisovaltuusto palaa asiaan ensikokouksessa.

138§ Puheenjohtajan ehdotus kokouskäytäntöjen muuttamiseksi
Puheenjohtaja on esityslistojen lähettämisen jälkeen jakanut valtuutetuille
documentin, jossa kirjataan ehdotuksia kokouskäytäntöjen muuttamiseksi
Tiivistettynä tekstin sisältö oli seuraava: pöytäkirjan allekirjoittaminen tulee
olla nopeampaa, esityslistalla olevat asiat tulee olla valmisteltuja, jottei
asioiden käsittely veny, ja niitä varten tehtävä pohjatyö tulee olla tehty hyvissä
ajoin ennen kokousta sekä puheenjohtaja myös kyseenalaistaa
kokoustarjoiluiden suuruuden, ja toivoo näkevänsä jatkossa tositteen
kokoustarjoiluihin käytetyistä varoista.
Ehdotus

Hyväksytään tapahtuma, ja muokataan sen sisältöä tarvittaessa

Päätös

Nuorisovaltuusto kertasi nuorisovaltuuston toimintasäännöt ja
kävi jokaisen kohdan läpi ja hyväksyi kohdat Julia Ilmanen otti
vastuulleen kokoustarjoiluiden ostamisen ja tuomisen.
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139§ Varjovaalit
Nuorisovaltuusto järjestää varjovaalit vuoden 2019 eduskuntavaalien alla
Hemmingin koululla
Ehdotus

Hyväksytään vaalien toimittajien ehdotus suunnitelmasta

Päätös

Aada Hakula ja Mico Hellen oli vastuussa ottamaan asiasta
selvää Maskun Hemmingin koululla, mikä päivä ja paikka
rehtorille kävisi. Aada Hakula ja Rene Ahonen varmistaa
Maskun Hemmingin koulun rehtorilta käykö, että siellä
pidetään varjovaalit ja minä päivänä. Sama kaksikko tilaa
vaalimateriaali paketin nuorisojärjestöjen kattojärjestö
Allianssilta.

140§ Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Käydään läpi muut

mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös

Rene Ahonen kertoi terveisiä nuorisovaltuustojen liiton piiriltä
kävisikö jos Mette Hämeenaho tulisi seuraavaan
kokoukseemme piirin asialla. Nuorisovaltuusto päätti, että
Mette Hämeenaho voi tulla seuraavaan kokoukseemme.
Hyvinvointi lautakunnan puheenjohtaja Kirsi Siira kyseli,
haluaisiko Maskun nuorisovaltuusto olla mukana VakkaSuomen tehtävässä jutussa, jossa kommentoidaan kunnan tapaa
kuunnella nuorten ääntä. Maskun nuorisovaltuusto osallistuu
tähän Vakka-Suomen sanomien tekemään juttuun.
Nuorisovaltuusto ottaa selvää mahdollisuudesta saada puhe- ja
läsnäolo-oikeuden kaikkiin kunnan lautakuntiin.
Muissa asioissa puheenjohtaja avasi kohdan 6. Aaro Sivonen
otti esille aiemmin suunnitellun palautelaatikon Maskun
nuorisovaltuustolle. Tätä asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa
kokouksessa. Aaro Sivonen otti myös esille varajäsenten
kokouksiin kutsumisen, jos varsinainen jäsen on estynyt. Kun
kutsutaan varajäsen, viestissä täytyy mainita jonkinlainen
aikaraja, kuinka kauan varajäsenellä on aikaa vastata ja milloin
kutsutaan seuraava varajäsen.

Maskun Kunta
Kokouspvm
Asia
§
NUORISOVALTUUSTO
27.2.2019
13-14
141-142
___________________________________________________________________________

141§ Seuraava kokous
Ehdotus
Päätös

Vuosikellon mukaan seuraava kokous on maanantaina 25.3
klo.17.15
Seuraava kokous on maanantaina 25.3 klo: 17.15 Lemun
kirjastolla.

142§ Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.35

