MASKUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 NUORISOVALTUUSTO
____________________________________________________________________________
Kokousaika Maanantai 6.8.2018 klo 15.00- 16.09
Kokouspaikka Lemun lähikirjaston lukusali, Askaistentie 142, 21230 Lemu
________________________________________________________________________________

Osallistujat:

Nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet:

Rene Ahonen
Julia Ilmanen
Joni Kuusela
Mico Hellen
Aaro Sivonen
Rasmus Grönlund
Aada Hakula

Muut osallistujat:

Nuorisotyön koordinaattori Jatta Ihaksi

MASKUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 NUORISOVALTUUSTO
______________________________________________________________________________
Kokousaika Maanantai 6.8.2018 KLO 15.00-16.09
Kokouspaikka Lemun lähikirjaston lukusali, Askaistentie 142, 21230 Lemu

Asialuettelo

63§. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

64§. Pöytäkirjan tarkastus

65§. Esityslistan Hyväksyminen

66§. Varaedustajien nimeäminen kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin varsinaisen edustajan
ollessa estynyt

67§. Esittäytyminen Nousiaisten lukiossa

68§. Markkinoille osallistuminen; Maskun markkinat su 19.8. sekä Lemust leippä-markkinat la 8.9.

69§. Sometilien tilannekatsaus

70§. Roll up:in tilaaminen pikaisella aikataululla

71§. Nuorisovaltuuston aikatauluissa pysyminen, aktiivisuus sekä halukkuus toimia toimivana valtuustona

72§. Muut esille tulevat asiat

73§. Seuraava kokous

74§. Kokouksen päättäminen

MASKUN KUNTA
Kokouspvm
Asia
§
NUORISOVALTUUSTO 6.8.2018
1- 4
63-66§
______________________________________________________________________________
63§

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. varapuheenjohtaja Joni Kuusela avasi
kokouksen puheenjohtajan myöhästymisen vuoksi.

64§. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään kiertävää vuorojärjestystä.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Rasmus Grönlund ja Mico Hellen.

65§. Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista.

66§. Varaedustajien nimeäminen kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin varsinaisen edustajan
ollessa estynyt
Nuorisovaltuusto on valinnut edustajat kunnanvaltuuston ja joidenkin lautakuntien kokouksiin. Tämän
valinnan yhteydessä on epähuomiossa unohtunut valita varaedustajat näihin kokouksiin varsinaisen
edustajan ollessa estynyt. varaedustajat tulisi olla valittuina.
Ehdotus

Valitaan varaedustajat näihin kokouksiin

Päätös
Valittiin yksimielisesti ilman äänestystä kunnanvaltuuston varaedustajaksi Joni Kuusela.
Hyvinvointilautakunnan varaedustajaksi valittiin yksimielisesti ilman äänestystä Julia Ilmanen.
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67§. Esittäytyminen Nousiaisten Lukiolla
Nousiaisten lukion esittäytyminen jäi kevään osalta toteuttamatta.
Ehdotus

Sovitaan oppilaitoksen rehtorin kanssa esittäytymispäivämäärä ja mennään kyseisenä
päivänä lukiolle mainostamaan nuorisovaltuuston toimintaa. Sovitaan esittäytymisen sisältö.

Päätös

Puheenjohtaja Rene Ahonen saapui paikalle 15.16 ja näin varapuheenjohtaja Joni Kuusela
luovutti kokouksen johtamisen Renelle. Sovittiin, että Aaro Sivonen ottaa yhteyttä
Nousiaisten lukion rehtoriin ja sopii mahdollisen esittäytymispäivämäärän.
Nuorisovaltuusto miettii seuraavassa kokouksessa mitä esittäytyminen pitää sisällään.
Alustavasti ollaan sovittu, että nuorisovaltuusto pitää tietovisan tai muun sellaisen.

 68§. Markkinoille osallistuminen; Maskun markkinat su 19.8. sekä Lemust leippä-markkinat la 8.9.
Aiemmissa kokouksissa on päätetty, että nuorisovaltuusto edustaa toimintaansa näillä markkinoilla.
Ehdotus

Päätetään, mikä on markkinoiden toiminnan sisältö ja mihin kerätyt palkinnot käytetään.
Valtuustolla tulee olla tarkka suunnitelma markkinapäivän toiminnan sisällöstä.

Päätös

Päätettiin, että markkinoiden toimintaan sisältyy nuorisovaltuuston tietovisa. Tietovisan
kysymyksiä pohtii Rasmus Grönlund ja Aada Hakula. Kysymykset laitetaan nuorisovaltuuston
omaan WhatsApp- ryhmä keskusteluun, jossa muut jäsenet voivat ehdotella muokkauksia ja
hyväksyä yhdessä kysymykset. Puheenjohtaja Rene Ahonen tuo teltan ja Nuorisotyön
koordinaattori Jatta Ihaksi tuo pöydän Maskun markkinoille. Lomakkeet käydään läpi
seuraavassa kokouksessa.

69§. Sometilien tilannekatsaus
Nuorisovaltuusto on nimennyt itselleen niin kutsutun some-ryhmän, joka vastaa nuorisovaltuuston
sometileistä.
Ehdotus

Someryhmä kertoo tarkemmin kaikeista nuorisovaltuustolle avatuista tileistä ja käydään läpi
niiden sisältö ja sovitaan kuka tilejä saa päivittää ja kenellä on tileihin oikeudet.

Päätös

Someryhmä kertoi tehneensä Instagram- tilin. Jäsenet ehdottaa julkaisua, jonka jälkeen
someryhmä tekee rungon julkaisuun ja puheenjohtajisto julkaisee kuvan. Someryhmä tekee
vielä Facebook- ja SnapChat- tilin.

70§. Roll up:in tilaaminen pikaisella aikataululla
Nuorisovaltuusto on aiemmissa kokouksissaan päättänyt hankkia itselleen mainos- Roll Up:in tilaisuuksiin,
jossa nuorisovaltuusto haluaa olla esillä.
Ehdotus

Käydään läpi, missä Roll up:in suunnittelussa mennään.

Päätös

Jatta Ihaksi hoitaa Roll up:in toteuttamisen.
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71§. Nuorisovaltuuston aikatauluissa pysyminen, aktiivisuus sekä halukkuus toimia toimivana
valtuustona

Nuorisovaltuusto on perustettu Maskuun lain vaatimusten mukaan. Nuorisovaltuustolla on oma
toimintasääntönsä, jonka mukaan sen tulee toimia. Sääntöihin on kirjattu mm. esityslistojen ja
pöytäkirjojen laadintaan ja toimittamiseen tarkat ajat ja näiden mukaan nuorisovaltuuston tulee toimia.

Ehdotus

Nuorisovaltuuston tulee pitää tarkasti kiinni sääntöjen vaatimista aikatauluista ja
vastuuhenkilöiden tulee pitää huolta siitä, että aikataulut pitävät.

Päätös

Nuorisovaltuusto pitää tarkasti kiinni sääntöjen vaatimista aikatauluista ja vastuuhenkilöt
pitävät huolta aikataulujen noudattamisesta.

72§. Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Käydä läpi muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Päätös

Otettiin puheeksi urheiluluokan perustaminen Maskun Hemmingin yläkouluun ja kaikki
Nuvan jäsenet allekirjoittivat kuntalaisaloitteen.

73§. Seuraava kokous
Ehdotus

Sovitaan ajankohta seuraavalle kokoukselle

Päätös

Sovittiin ajankohta seuraavalle kokoukselle 3.9. klo:16.30

74§. Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.09

