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120§   Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  
  

Nuorisovaltuusto on kutsuttu koolle laillisesti lähettämällä kutsu  
nuorisovaltuustoon valituille jäsenille ja varajäsenille asianmukaisesti.  
Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään 1/2  
kokouskutsussa mainituista kokousedustajista on paikalla.  

   
Ehdotus       Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös          Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

121§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
   

Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään kiertävää vuorojärjestystä.   
   

Ehdotus        Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.  
 

Päätös         Valitsimme tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Aaro Sivosen 
  ja Rasmus Grönlundin.  

        
122§ Esityslistan hyväksyminen  

  
Ehdotus       Hyväksytään esityslista.  
  
Päätös          Hyväksyttiin esityslista. 
   

 123§ Edellisen pöytäkirjan läpikäynti    
  
Ehdotus       Käydään läpi edellisen pöytäkirjan asiat.  
 
Päätös         Kävimme läpi edellisen pöytäkirjan asiat.    

   
 124§ Terveiset lautakunnista  

   

Ehdotus       Lautakuntaedustajat kertovat terveiset omista lautakunnistaan. 
 
Päätös         Hyvinvointilautakunta on käsitellyt ennaltaehkäisevän lastensuojelun 
    yhteistyön tehostamista. 
       Tekniselle lautakunnalle on viety terveiset urheilukentän huonosta 
    kunnosta.  Skeittiramppia koskevat ehdotukset on huomioitu ja  
    lautakunnalla olisi paikka tiedossa, joten he lupasivat jäädä  
   miettimään asiaa. 
        Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt lausuntoa  
    ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Varhaiskasvatus- ja  
   opetuslautakunnan asiakastyytyväisyyskyselynosalta on pyydetty  
        nuorisovaltuustoa olemaan yhteydessä. 
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125§ Ruotsin opiskelu Maskun alakouluissa  
  

Aaro Sivonen toi viime kokouksessa esille, ettei kaikissa Maskun alakouluissa ole 
mahdollisuutta valita ruotsin kielen opiskelua neljänneltä luokalta alkaen. Sovittiin, 
että Aaro selvittää vielä asiaa tarkemmin sivistysjohtaja Pekka Karenmaalta ja 
palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.  

     
Ehdotus          Aaro jakaa saamansa tiedot muille nuorisovaltuustolaisille ja sen   

 Jälkeen pohditaan, ryhtyykö nuorisovaltuusto toimenpiteisiin asiaa  
  koskien.  
  

Päätös             Nykyiseen tilanteeseen saatiin selvitys. Opetusryhmän koko on  
   rajattu 12 henkilöön eli jos halukkaita osallistujia on vähemmän ei   
    opetusryhmää ole mahdollista toteuttaa. Aaro Sivonen jatkaa  
   selvittämistä, olisiko mahdollista toteuttaa etäyhteyksin neljältä  
           alakoululta ruotsin opetusta.  
  

126§ Toimintakertomus vuodelta 2020  
  

Ehdotus          Laaditaan toimintakertomus vuodelta 2020.  
  

Päätös             Laadimme toimintakertomuksen vuodelle 2020. Se tullaan   
   lähettämään hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. 
  

127§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2021  
  

Ehdotus         Laaditaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021.  
  

Päätös             Laadimme toimisuunnitelman vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma 
   julkaistaan kunnan nettisivuilla. 
 

128§ Nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat  
  
 Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtajisto valmistelee 
 kokousasiat sekä sihteeri laatii puheenjohtajan johdolla esityslistan. Myös pöytäkirjan laatii 
 sihteeri puheenjohtajan johdolla.  
  

Ehdotus          Toimitaan toimintasäännön mukaan jatkossakin  
  

Päätös             Poikkeavien mielipiteiden vuoksi päätettiin pitää äänestys koskien 
   esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimista käytiin. Äänestys ratkesi  
   tulokseen 4-2, vanhan laatimistavan puolesta. Aaro Sivonen jätti tästä 
   asiasta vastalauseen. Ensi vuonna kutsumme Maija Löfstedtin  
   kokoukseen ja pyydämme lisätietoja kunnan hallintolaista ja  
   hallintosäädöksistä. Selvitetään, saadaanko esityslistat kunnan  
   nettisivuille. 
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129§ Nuvan ensi vuoden edustajat eri toimielimissä  
  

Ehdotus         Emma Torniainen haluaa luovuttaa edustuksensa   
 kunnanvaltuustossa ensi vuodeksi jollekin 
 kiinnostuneelle. Fiia Veräjänkorva haluaa luovuttaa edustuksena 
 teknisessä lautakunnassa jollekin kiinnostuneelle. Valitaan näihin 
 tehtäviin uudet edustajat.  
  

Päätös           Yksimielisesti Aaro Sivonen valittiin kunnanvaltuustoon   
   nuorisovaltuuston edustajaksi. Emma Torniainen toimii varajäsenenä. 
   Aada Hakula tulee Fiia Veräjänkorvan tilalle tekniseen lautakuntaan 
   ja Emma Torniainen toimii varajäsenenä. 

  

130§ Kevään kuntavaalipaneeli  
  
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kummivaltuutettumme Maija Salo on ehdottanut 
nuorisovaltuustolle, että se voisi järjestää keväällä kuntavaalipaneelin kunnallisvaaliehdokkaille.  
  

Ehdotus           Mietitään mitä asian kanssa tehdään ja miten asiassa edetään. 
  

Päätös              Nuorisovaltuusto puoltaa ideaa, mutta ei kykene asiaa itsenäisesti  
   järjestämään. Seuraavaan kokoukseen kutsumme    
   kummivaltuutetut asiaa koskevaan pykälään kertomaan ideasta lisää. 
 

127§ Ennaltaehkäisevän lastensuojelu yhteistyön tehostaminen 
  

Ehdotus         Pohditaan kantaamme koskien aihetta saamiemme tietojen pohjalta.  
  

Päätös            Nuorisovaltuusto puoltaa ajatuksia. Nuorisovaltuusto pitää hyvänä  
   työryhmän ideoita ja kannattaa niitä.  

  
 

131§ Muut esille tulevat asiat  
  

Ehdotus       Tuodaan esille muut esille tulevat asiat.     
  

Päätös          Nuorisovaltuusto päätti seuraavansa budjettinsa rahankäyttöä ensi  
   vuodesta alkaen tarkemmin ja useammin 
                   
                    Ensimmäisessä kokouksessa päätetään tulevaisuudessa koko vuoden 
   2021 kokoukset.  
  
                   Päätettiin antaa lahjakortit perintörahan kyselyn parhaille ideoiden  
   keksijöille. Hemmingin oppilaat tekevät plakaatin nuorisovaltuuston 
   perintörahoilla hankkiman sohvan yläpuolelle, jossa lukee   
   nuorisovaltuuston lahjoittaneen sohvan. 
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132§ Seuraavan kokouksen sopiminen  
  

Ehdotus      Sovitaan vuoden 2021 ensimmäinen kokous.     
  

Päätös         Sovimme seuraavaksi kokoukseksi 21.1.2021 kello 16.30. Kyseessä taas 
luultavasti Teams -palaveri. 

  
 
  

133§ Kokouksen päättäminen  
  

Ehdotus       Puheenjohtaja päättää kokouksen    
  

Päätös          Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.29. 
 

 
  
   


