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98§   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              Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
99§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään kiertävää vuorojärjestystä.  

 
Ehdotus        Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 
Päätös              Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Fiia-Maria 

Veräjänkorva ja Rasmus Grönlund. 
 

100§  Esityslistan hyväksyminen 
 

Ehdotus Hyväksytään esityslista.  
Päätös              Hyväksyttiin esityslista. 

 
101§  Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

 
Ehdotus        Käydään läpi edellisen pöytäkirjan asiat. 
Päätös             Käytiin läpi edellisen pöytäkirjan asiat. 
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102§ Kummivaltuutettujen esittäytyminen 

Maskun nuorisovaltuuston kummivaltuutetuiksi on valittu Maija Salo ja 
Susanna Lehtojärvi. 
 
Ehdotus        Salo ja Lehtojärvi voivat esittäytyä ja kertoa omia               

   fiiliksiään kummivaltuutetuksi pääsemisestä. Tämän jälkeen  
  jokainen nuorisovaltuuston jäsen kertoo lyhyesti itsestään,   

jonka jälkeen voimme yhdessä pohtia millaisella 
kokoonpanolla kokouksissa jatkossa edetään. 

 
Päätös             Maija Salo esittäytyi ja kertoi Maskuun tulevista uudistuksista.  
 

   Susanna Lehtojärvi esittäytyi ja kertoi lautakuntien,   
   kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toiminnasta. 
   Lehtojärvi sanoi, että pitää lautakuntia muistuttaa siitä, onko 
   nuorisovaltuuston mielipidettä kuultu  nuoria koskevissa  
   asioissa ja hän toivoo, että nuorisovaltuuston mielipiteen  
   huomioimisesta tulisi  tapa kaikilla toimielimillä. 
 
    Lisäksi kummivaltuutetut kertoivat, että Jukka Niemelälle  
    kannattaa tehdä aloite skeittirampista. 
 
   Päätettiin, että Jatta Ihaksi perustaa Whatsapp -ryhmän missä 
   on nuorisovaltuuston jäsenet ja kummivaltuutetut. Tätä kautta 
   saadaan nopeasti hoidettua kummivaltuutettuja ja   
   nuorisovaltuustoa koskevia kysymyksiä ja asioita. 
 
   Kummien läsnäolosta nuorisovaltuuston kokouksissa sovittiin, 
   että kummit ja nuorisovaltuuston jäsenet sopivat kunkin  
   kokouksen esityslistan tullessa, tarvitaanko kummivaltuutettuja 
   paikalle kyseiseen kokoukseen. Todettiin myös, että kummit 
   voidaan pyytää kokoukseen esimerkiksi vain yhden pykälän 
   ajaksi. 
 
   Maija Salo ehdotti, että hallintojohtajan Maija Löfstedtin voisi 
   kutsua johonkin kokoukseen kertomaan heidän toiminnastaan 
   ja antamaan vinkkejä. 
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103§ Ilmainen ehkäisy 
 

Maskun kunnassa ei ole tällä hetkellä kokonaan ilmaista ehkäisyä.  
Palataan asiaan uudelleen tässä kokouksessa. 

 
     Ehdotus      Miisa Heilimö ja Emma Torniainen ovat selvittäneet asiaa    

 tarkemmin. Heilimö ja Torniainen päivittävät tilannetta 
saaduilla tiedoilla. Tämän jälkeen voimme pohtia, miten asian 
suhteen edetään ja tarvittaessa kysyä apua kummivaltuutetuilta. 

 
         Päätös        Selvittelyn jälkeen saimme tiedoksi, että Maskun kunnassa ei 

  ole tällä hetkellä lainkaan ilmaista ehkäisyä. Akselista  
  vastattiin, että ilmaista ehkäisyä ei ole huomioitu vuoden  
  budjetissa.  

 
               Maija Salo ehdotti, että nuorisovaltuusto tekisi valtuustolle 

  aloitteen koskien ilmaista ehkäisyä Maskun kunnassa. 
 
               Susanna Lehtojärvi ehdotti, että esimerkiksi kummivaltuutetut 

  voivat allekirjoittaa nuorisovaltuuston tekemän aloitteen ja  
  tämän avulla saamme asiaa vietyä eteenpäin. Kummivaltuutetut 
  voivat viedä nuorisovaltuuston aloitteen eteenpäin   
  valtuustoaloitteeksi. 9.11.2020 ja 7.12.2020 on valtuuston  
  kokoukset, joten aloitepohja pitäisi tehdä siihen mennessä.  
  Päätimme tehdä aloitepohjan, johon kirjataan miksi ja millä 
  kärkiasioilla haluamme, että aloitetta lähdettäisiin   
  käsittelemään.  

 
               Otamme naapurikuntiin yhteyttä ja selvitämme, miten niissä 

  ehkäisy järjestetään. Aada Hakula, Emma Torniainen, Miisa 
  Heilimö ja Rasmus Grönlund tekevät aloitepohjan ja pyrkivät 
  saamaan sen valmiiksi kunnanhallituksen 7.12.2020  
  kokoukseen.  

 
               Kerätään myös Instagramissa nuorten mielipiteitä koskien  

  aloitetta. 
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104§  Aloite skeittirampista 
  
Kurittulan koulun 4D-luokka otti meihin yhteyttä ja pyysivät skeittiramppia Maskuun. 
Viime kokouksessa kävimme asiaa läpi ja päätimme odottaa kummivaltuutetuilta 
täydentävää vastausta asian suhteen. 
  

Ehdotus Kysytään kummivaltuutetuilta apua asian eteenpäin viemiseen. 
 

            Päätös             Susanna Lehtojärvi ehdotti, että ollaan yhteydessä Jukka  
  Niemeläiseen ja kysytään, missä kohtaa saadaan kertoa oma 
  mielipide suunnittelusta. Otamme yhteyttä Niemeläiseen  
  suoraan sähköpostilla ja kerromme, että juttelimme   
  kummivaltuutettujen kanssa ja he antoivat vinkkiä kehen ottaa 
  yhteyttä. Kerromme Niemeläiselle, että toivoisimme  
  skeittiramppia uuden Kurittulan alueelle. Fiia-Maria  
  Veräjänkorva hoitaa sähköpostin Niemeläiselle. 

  
              Tässä kohtaa keskustelimme myös nuorisovaltuuston  

  mahdollisesta esittäytymisestä kouluissa. Koronatilanteen  
  vuoksi nuorisovaltuusto ei ole päässyt esittäytymään kouluihin. 
  Esiin nousi idea, että voisimme koota Youtubeen   
  esittelyvideon nuorisovaltuustosta, joka näytettäisiin kouluissa. 
  Elinvoimapäällikkö Lauri Hyttiseen voisi olla yhteydessä  
  videon tekemisestä.  

 
 105§    Liikuntakassi 

 
Jatta Ihaksi on tilannut liikuntakassin, jonka tarkoituksena on innostaa nuoria 
liikkumaan porukalla vapaa-aikana. Kassi on yksi osa perintörahoilla järjestettävästä 
toiminnasta nuorille Maskun kunnassa. 

 
Ehdotus         Sovitaan tarkemmat speksit liittyen liikuntakassin käyttöön. 
 
Päätös             Liikuntakassi on hankittu ja sijaitsee Jatta Ihaksin toimistolla 

tällä hetkellä.  

                        Idea olisi, että liikuntakassin sisältöä voisi lainata kuittausta 
vastaan Maskun pääkirjastolta. Kuittauslomakkeeseen laitetaan 
ylös lainauksen päivämäärä, lainaajan nimi sekä mitä on 
lainannut. Palautus pitää olla seuraavaan päivään mennessä 
(paitsi lauantaisin maanantaihin mennessä). Miisa Heilimö 
tekee mainoksen ja Jatta Ihaksi hoitaa liikuntakassin 
pääkirjastolle. Miisa Heilimö hoitaa myös kuittauslomakkeen 
teon. 
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106§   Muut esille tulevat asiat 

Ehdotus Käydään läpi muut esille tulevat asiat.  

Päätös Aada Hakula kertoi nuorisovaltuustolle tulevasta logosta pieniä 
yksityiskohtia. 

                        Emma Torniainen otti esille asian koskien koulukyytejä. Maija 
Salo ja Susanna Lehtojärvi muistuttivat, että nuoria ei ole 
kuultu koulukyytikeskustelussa. Emma Torniainen ottaa 
puheenvuoron valtuuston kokouksessa ja kysyy miksi 
nuorisovaltuuston mielipidettä ei ole kuultu.  

                        Rasmus Grönlund kertoi nuorisovaltuuston palautelaatikon 
olevan nyt Maskun Hemmingin koulun seinällä. 

                       Jatta Ihaksi kertoi, että tarvitsee pitää ylimääräinen kokous 
koskien nuvan nuorille järjestämää kyselyä, joka koskee 
perintörahojen käyttöä. Nuorisovaltuusto sai viranhaltijoilta 
positiivista palautetta perintörahan käytöstä ja ehdotettiin, että 
nuorisovaltuuston tekemistä hankinnoista tehtäisiin lehtijuttu.  

 Jatta Ihaksi kertoi myös, että kunta on saanut 
aluehallintovirastolta 40 000€ koronakriisiavustuksen 
koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Tästä asiasta 
keskusteltiin aiemmassa nuorisovaltuuston kokouksessa. 

                                                

107§  Seuraava kokous 

  Ehdotus           Sovitaan ajankohta seuraavalle kokoukselle. 

 Päätös            Sovimme ylimääräisen kokouksen marrakuuhun, 25.11 kello 
16.30. Sovimme myös joulukuun kokoukseksi 17.12. kello 
16.30. Molemmat kokoukset pidetään näillä näkymin Teams -
kokouksena. 

108§       Kokouksen päättäminen 

Ehdotus           Puheenjohtaja päättää kokouksen.  

Päätös             Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.07. 


