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27§ 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.

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

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Valitsimme pöytäkirjan tarkastajiksi Miisa Heilimön ja Aaro
Sivosen.

29§ Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus

Hyväksytään esityslista.

Päätös

Hyväksyimme esityslistan.

30§ Edellisen pöytäkirjan läpikäynti
Ehdotus

Käydään läpi edellisen pöytäkirjan asiat.

Päätös

Kävimme läpi edellisen pöytäkirjan asiat.

31§ Terveiset lautakunnista
Ehdotus
Päätös

Lautakuntaedustajat kertovat terveiset omista lautakunnistaan.
Aaro Sivonen kertoi, että nuorisovaltuuston
toimintasuunnitelma ja toimintakertomus hyväksyttiin
hyvinvointilautakunnassa.
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32§ Nuorisovaltuuston uudelleen järjestäytyminen
Nuorisovaltuustossa tehtävien uudelleen jakoa on mietittävä. Puheenjohtaja
Joni Kuusela on ilmoittanut jättävänsä puheenjohtajan tehtävät omien
kiireidensä vuoksi ja voivansa siirtyä rivijäseneksi loppukaudeksi.
Ehdotus
Päätös

Nuorisovaltuusto järjestäytyy uudelleen.
Nuorisovaltuusto valitsi Rasmus Grönlundin
varapuheenjohtajan paikalta puheenjohtajaksi yksimielisesti.
Valinnan jälkeen nuorisovaltuusto valitsi Aaro Sivosen
varapuheenjohtajaksi yksimielisesti.

33§ Kuntavaalipaneelin tilanne
Kuntavaalit ovat siirretty koronan takia järjestettäväksi kesäkuussa.
Ehdotus

Tehdään tilannekatsaus asiasta ja nuorisovaltuuston osuudesta
kunnan vaalipaneelin.

Päätös

Kunnan vaalipaneeli on siirretty pidettäväksi 22.5.2021 kello
14-15.30. Nuvan työryhmä hoitaa kunnan vaalipaneeliin
kysymykset ja juonnon.

34§ Rivieran uimahyppypaikka
Ehdotus

Aloitetaan Rivieralle tulevan uimahyppypaikan suunnittelu.

Päätös

Rasmus Grönlund selvittää uimahyppypaikan
mahdollisuuksia ja vastuukysymyksiä sekä on yhteydessä mm.
Kustavin kuntaan, jonka yhdellä rannalla uimahyppypaikka on
toteutettu.
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35§ Hyvinvointitilojen lausunto kunnanhallitukselle
Maskussa valmistellaan nyt isoja muutoksia hyvinvointitiloihin ja nyt mm.
nuvalta pyydetään kantaa siihen, miten ja missä hyvinvointipalvelujen toiminnat
tulisi jatkossa järjestää.
Ehdotus

Laaditaan hyvinvointitiloja koskeva lausunto valmiiksi.

Päätös

Laadimme lausunnon:

ASKAINEN
Uusi kirjastotila on hyvä. Toivomme kuntosalin pysyvän Askaisten
kunnanosassa. Myös asianmukainen nuorisotila pitäisi löytyä, sen voisi toteuttaa
esim. niin sanotulla parakilla. Nuorisotilan olemassaolon perusteluna on, että
kaikki alaikäiset eivät voi liikkua Askaisista Lemuun. Nuorisovaltuuston kanta
Askaisten Hietarannan kiinteistöön on, että olisi syytä myydä, jos sille ostaja
löytyisi.
LEMU
Lemuun toivomme kirjasto-, kuntosali-, kokous- ja nuorisotiloja. Nuva toivoo,
että nämä tietyt palvelut löytyisivät joka kunnanosasta. Kannatamme ideaa, että
kaikki tarvittavat tilat (kirjasto-, kuntosali-, nuoriso- ja kokoustilat) löytyisivät
tulevaisuudessa yhden katon alta ns. monitoimi-/kylätalon muodossa.
MASKU
Maskuun toivomme keskitettävän samat palvelut kuin Askaisissa ja Lemussa
esim. Pääskyrinteen kiinteistöön. Yhdistys- ja nuorisotilat sekä perusnuorisotyö
että etsivä nuorisotyö pitäisi löytyä saman katon alta. Nuorisovaltuusto ehdottaa,
että Pääskyrinteen B-siipeä käytettäisiin nuoriso/yhdistystilana iltaisin. Teknisen
puolen taukotilat eivät estä saman tilan käyttöä iltaisin/päivisin niihin aikoihin,
jolloin tila on tyhjillään. Tällainen nk. hybridimalli mahdollistaa tilojen
monipuolisen käytön ja vähentää tilojen joutotunteja.
36§ Hyvinvointikysely oppilaille
Ehdotus

Suunnitellaan hyvinvointikyselyä, joka vuosikellon mukaan oli
määrä tänä vuonna toteuttaa.

Päätös

Nuorisovaltuusto haluaa lähteä kartoittamaan kyselyä koskien
nuorten hyvinvointia, mielenterveyttä ja yleistä jaksamista.
Nuorisovaltuuston tavoite on saada nuorten kehitysehdotukset
kuuluviin, tehdä tarpeista kartoitus ja selvittää miten nuva voisi
vastata näihin tarpeisiin. Miisa Heilimö, Emma Torniainen ja

Aada Hakula muodostivat työryhmän, joka lähtee kyselyä
toteuttamaan.
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1. 37§ Muut esille tulevat asiat
Ehdotus

Tuodaan esille muut esille tulevat asiat.

Päätös

Aaro Sivonen kertoi, että kokoomukselta on tulossa aloite
jossa he esittävät, että Maskun nuorisovaltuustolle myönnetään
puhe- ja läsnäolo-oikeuden lisäksi aloiteoikeus
kunnanvaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuusto tukee tätä
aloitetta.
Jatta Ihaksi kertoi Espoon nuvan järjestämästä juoksu
haasteesta. Jatta Ihaksi on yhteydessä Espoon nuvaan ja
ilmoittaa Maskun nuvan halukkuudesta osallistua haasteeseen.
Aaro Sivonen laatii Sheets -taulukon, johon kaikki voivat
merkata omia suorituksiaan.

2.

38§ Seuraavan kokouksen sopiminen
Ehdotus

Toteamme seuraavan kokouksen olevan 21.4.2021.

Päätös

Seuraava kokous on 21.4.2021 kello 16.30 Teams -kokouksena
tai mahdollisuuksien mukaan kello 17.30, jos lähikokouksena.

3. 39§ Kokouksen päättäminen
Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.48.

