MASKUN KUNTA
Pöytäkirja 2/2021
NUORISOVALTUUSTO
____________________________________________________________________
Kokousaika

Keskiviikko 17.2.2021 klo. 16.30

Kokouspaikka
Teams-etäkokous
_______________________________________________________________

Kokouksen osallistujat:
Rasmus Grönlund
Aada Hakula
Aaro Sivonen
Emma Torniainen
Miisa Heilimö

Puheenjohtaja
Sihteeri

Muut osallistujat:
Nuorisotyön koordinaattori

Jatta Ihaksi

Nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet:
Joni Kuusela
Aada Hakula
Rasmus Grönlund
Aaro Sivonen
Emma Torniainen
Miisa Heilimö
Fiia-Maria Veräjänkorva

Puheenjohtaja
Sihteeri

Muut osallistujat:
Nuorisotyön koordinaattori

Jatta Ihaksi

MASKUN KUNTA
Pöytäkirja 2/2021
NUORISOVALTUUSTO
___________________________________________________________________________
Kokousaika

Keskiviikko 17.2.2021 klo 16.30

Kokouspaikka

Teams-etäkokous

Allekirjoitukset

Rasmus Grönlund
puheenjohtaja

Aaro Sivonen
pöytäkirjantarkastaja

Aada Hakula
sihteeri

Emma Torniainen
pöytäkirjantarkastaja

MASKUN KUNTA
Pöytäkirja 2/2021
NUORISOVALTUUSTO
___________________________________________________________________________
Kokousaika
Keskiviikko 17.2.2021 klo. 16.30
Kokouspaikka
Teams- etäkokous
____________________________________________________________________________
Asialuettelo
13§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
14§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
15§ Esityslistan hyväksyminen
16§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti
17§ Terveiset lautakunnista
18§ Nuva ry jäsenyys ja kouluttautuminen
19§ Paneelin tilanne
20§ Hupparien tilaaminen
21§ Nuokkaribussi
22§ Hyvinvointitilat
23§ Edustus kunnanhallituksessa
24§ Muut esille tulevat asiat
25§ Seuraavan kokouksen sopiminen
26§ Kokouksen päättäminen

MASKUN KUNTA
Kokouspvm
Asia
§
NUORISOVALTUUSTO
17.2.2021
1-5
13 - 17
___________________________________________________________________________
13§ 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. Joni Kuuselan
esteellisyyden vuoksi puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja Rasmus Grönlund.

14§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään kiertävää vuorojärjestystä.
Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Valitsimme tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Aaro Sivosen
ja Emma Torniaisen.

15§ Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus

Hyväksytään esityslista.

Päätös

Hyväksyimme esityslistan.

16§ Edellisen pöytäkirjan läpikäynti
Ehdotus

Käydään läpi edellisen pöytäkirjan asiat.

Päätös

Kävimme läpi edellisen pöytäkirjan asiat.

17§ Terveiset lautakunnista
Ehdotus

Lautakuntaedustajat kertovat terveiset omista lautakunnistaan

Päätös

Aada Hakula toi terveisiä henkilöstöjaoston kokouksesta, Maskun
kunnan järjestämiä kesätöitä koskien.
Aaro Sivonen kertoi Move -mittaustuloksista.
Rasmus Grönlund kertoi hyvinvointipalveluiden uusista tiloista
Pääskyrinteessä.
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18§ Nuva ry jäsenyys ja kouluttautuminen
Nuva ry jäsenyyteen liittyvät asiat/maksut sekä liiton järjestämän koulutuksen
mahdollisuus.
Ehdotus

Toteamme tilanteen Nuva ry jäsenyyksien osalta sekä päätämme
koulutuksesta.

Päätös

Nuva ry:n laskutuksesta tarvitsee tehdä selvityspyyntö, ettei laskuja
lähetettäisi enää nuvan jäsenille, sillä kunta maksaa ne. Jatta Ihaksi
selvittää.
Päätimme tilata Nuva ry:n koulutuksen “Kunnallinen vaikuttaminen”.
Jatta Ihaksi ottaa Nuva ry:hyn yhteyttä koulutuksen osalta.

1. 19§ Paneelin tilanne
Paneelin järjestelyä liittyvä tilannekatsaus.

2.

Ehdotus

Tehdään tilannekatsaus asiasta.

Päätös

Yrittäjien paneelin kysymykset ovat valmiina. Kunnan järjestämän
paneelin päivämääräksi on sovittu 27.3.2021 kello 14.00-15.30.
Työryhmään kuuluvat hoitavat kysymykset kuntoon ajallaan. Aaro
Sivonen pääsee juontamaan paneelia. Aaro Sivonen on yhteydessä
suoraan Maija Saloon tässä asiassa.

20§ Hupparien tilaaminen
Ehdotus

Tarkastetaan hupparien tilanne.

Päätös

Päätimme tilata Ideatalon Sanna Tuomelta nuvalle hupparit. Aada
Hakula ottaa pikaisesti yhteyttä Sanna Tuomeen ja hoitaa tilauksen.
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21§ Nuokkaribussi
Hyvinvointilautakunnassa oli toive, että asiaa käsiteltäisiin vielä uudelleen, onko
bussilla kunnassamme tarvetta. lautakunta haluaisi myös tietää, olisiko parempi
vaihtoehto bussi, pikkubussi, pakettiauto yms. sekä pitäisikö asiaa selvittää ja kysyä
myös muilta nuorilta?
Ehdotus

Tarkastetaan nuokkaribussin tarve ja mietitään vaihtoehtoja.

Päätös

Nuva ei näe nuokkaribussin voivan korvata nuorisotiloja, mutta pitää
ideaa hyvänä lisävälineenä nuokkarityöhön. Nuorisovaltuuston visio
on, että nuokkaribussi voisi esimerkiksi kuskata nuoria nuokkareille
ja/tai järjestää bussissa muuta toimintaa. Nuva kyselee nuorten
mielipiteitä asiasta hyvinvointikyselyssä, joka järjestetään
myöhemmin. Kyselyn tulosten jälkeen voidaan palata takaisin asiaan.

22§ Hyvinvointitilat
Maskussa valmistellaan nyt isoja muutoksia hyvinvointitiloihin ja nyt mm. nuvalta
pyydetään kantaa asiaan, miten hyvinvointipalvelut tulisi jatkossa järjestää.
Ehdotus

Otamme kantaa hyvinvointitiloihin liittyen.

Päätös

Kävimme tilanteen läpi ja kokosimme alustavat ajatuksemme. Nuva
katsoo erittäin tärkeäksi, että nuoria koskevat tilat ovat
asianmukaisessa kunnossa.

ASKAINEN
Uusi kirjastotila hyvä, toivomme kuntosalin pysyvän, sekä Askaisten saavan myös
asianmukaisen nuorisotilan. Uuden nuorisotilan perusteluna on se, että kaikki eivät voi
liikkua Askaisista Lemuun. Nuorisovaltuuston kanta Askaisten Hietarannan
kiinteistöstä on, että se olisi syytä myydä, jos ostaja löytyisi.
LEMU
Lemuun toivomme samoja tiloja kuin Askaisiin, joita yläpuolella mainitsimme. Nuva
toivoo, että nämä tietyt palvelut löytyisivät joka kunnanosasta. Kannatamme ideaa,
että kaikki tarvittavat tilat löytyisivät yhden katon alta ja yhteinen monitoimi/kylätalo,
josta löytyisi kirjasto, nuoriso- ja kokoustilat, olisi järkevä investointi.
MASKU
Maskuun toivomme keskitettävän samat palvelut kuin Askaisissa ja Lemussa esim.
Pääskyrinteen kiinteistöön. Yhdistys- ja nuorisotilat ja etsivä nuorisotyö saman katon
alle.

30.3 mennessä nuorisovaltuuston pitää antaa lausunto hyvinvointitiloja koskien. Asiaa
tarkastellaan ensi kokouksessa vielä ja tehdään lausunto valmiiksi.

MASKUN KUNTA
Kokouspvm
Asia
§
NUORISOVALTUUSTO
17.2.2021
11 – 14
23- 26
___________________________________________________________________________
23§ Edustus kunnanhallituksessa
Ehdotus

Tarkastetaan nuvan edustus kunnanhallituksessa.

Päätös

Aaro Sivonen hoitaa edustuksen kunnanhallituksessa, kunnes uusi
kunnanhallitus kuntavaalien jälkeen järjestäytyy.

24§ Muut esille tulevat asiat
Ehdotus

Tuodaan esille muut esille tulevat asiat.

Päätös

Lounais-Suomen piirihallitus otti yhteyttä ja kertoi uudesta
kuntamme vastaavasta ja ilmoitti mm. nuvalaisten Whatsapp ryhmästä.
Nuorisovaltuusto kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota
pöytäkirjojen tarkistukseen. Pöytäkirjat tarkistetaan riittävän ajoissa
hyvän hallintotavan mukaisesti.
Ensi kokoukseen pykäläksi uudelleen järjestäytyminen ja
puheenjohtajan valinta.

25§ Seuraavan kokouksen sopiminen
Ehdotus

Toteamme seuraavan kokouksen olevan 17.3.2021.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 17.3.2021. Jos saamme pidettyä
lähikokouksen niin kello 17.30, jos Teamsissa niin 16.30.

26§ Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.25.

