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 89§ 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 
 

 90§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
   
 Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään kiertävää vuorojärjestystä.   
   
 Ehdotus       Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.  
 

Päätös          Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Edith Sukari ja Otso  
          Honkasalo 

 
91§ Esityslistan hyväksyminen  

  
 Ehdotus       Hyväksytään esityslista.  
 
 Päätös         Hyväksyttiin esityslista. 
 

 92§ Edellisen pöytäkirjan läpikäynti    
 

Ehdotus        Käydään läpi edellisen pöytäkirjan asiat.  
 

Päätös          Käytiin läpi edellinen pöytäkirja. Miisa Heilimö osallistui kokoukseen  
          klo 17.51. 

 
93§ Terveiset lautakunnista 

   
 Ehdotus         Käydään läpi terveiset lautakunnista. 
 

Päätös            Sonja on käynyt varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa, sieltä ei  
mitään ihmeellisempää ja Otso on käynyt Teknisen lautakunnan 
kokouksessa, eikä sielläkään mitään nuoria koskevaa. 
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94§ Nuva ry:n terveiset 
 

Ehdotus  Käydään läpi Nuva ry:n terveiset 
 
Päätös            Nuva ry:ltä ei mitään ihmeellisempää. Päätimme kuitenkin, että  

lisäämme ensi vuoden toimintasuunnitelmaan tavoitteeksi osallistua 
koko porukalla johonkin Nuva ry:n alaiseen tapahtumaan ja tutustua 
tarkemmin Nuva ry:n toimintaan. 

 
95§ Pesäpuu ry:n vierailija 

           
Ehdotus      Katriina Nokireki Pesäpuu ry:stä kertoo Maskussa tehdystä 

päihdekyselystä. Sovitaan Katriinan kanssa, miten nuorisovaltuusto 
voisi olla mukana levittämässä päihdekyselyn tuloksia eteenpäin. 

  
Päätös         Katriina toimittaa päihdekyselyn aineiston ja käydään aineisto läpi 

seuraavassa kokouksessa. Aineiston pohjalta tehdään lausunto, josta 
selviää, mitä konkreettisia toimia haluamme Maskun päihdetyöhön. 
Seuraavassa kokouksessa 16.11. käymme läpi aineiston ja laadimme 
lausunnon. Toimitamme lausunnon kummivaltuutetuille, jotka 
allekirjoittavat sen ja vievät kunnanvaltuuston kokoukseen 21.11. 

 
 96§ Kummivaltuutettujen terveiset 

  
           Ehdotus      Kummivaltuutetut voivat halutessaan kertoa haluamansa terveiset. 
  

Päätös      Kummivaltuutetut toivat terveisensä. Sovittiin, että tulevaisuudessa 
otetaan joka toiseen kokoukseen yhdeksi pykäläksi terveiset 
kummivaltuutetuille. Kummivaltuutetut toivovat myös, että esityslistat 
lähtisivät heille joka kokoukseen, vaikka eivät olisikaan osallistumassa 
kokouksiin. Sanoivat myös olevansa valmiita tulemaan nuvan 
kokousiin tarvittaessa useamminkin tai esimerkiksi tietyn pykälän 
ajaksi. 
Lisäksi keskusteltiin 17.11. tulevien kunnanjohtajaehdokkaiden ja 
Turun sanomien paneelikeskustelusta Kurittulassa. Kummit toivoivat, 
että nuvasta joku osallistuisi paneeliin. Aada lupasi mennä paikalle ja 
ennen paneelia ottaa yhteyttä Turun sanomiin ja kysyy, voisiko nuvan 
viime kokouksessa laatimia kunnanjohtajan haastattelukysymyksiä 
kysyä paneelissa ehdokkailta. 
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97§ Kokouskäytännöt ja sitoutuminen 
  

Ehdotus        Käydään uudestaan läpi kokouskäytäntöjä ja keskustellaan 
sitoutumisesta nuvatoimintaan. 

 
Päätös           Käytiin läpi kokouskäytäntöjä ja keskusteltiin sitoutumisesta. 

Toivotaan, että nuvalaiset rauhoittavat kokousillan kokousta varten ja 
poissaoloista ilmoitetaan ajoissa. Estynyt jäsen hoitaa itse varajäsenen 
paikalle. 

 
98§ Jäsenen eroaminen ja varajäsenen siirtyminen varsinaiseksi jäseneksi 

 
Jäsen Jace Hellen on ilmoittanut haluavansa erota nuorisovaltuustotoiminnasta.  

 
Ehdotus  Myönnämme Jace Hellenille eron ja siirrämme 1. varajäsenen Miisa 

Heilimön varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Päätös             Myönsimme eron Jace Hellenille. Miisa Heilimö valittiin varsinaiseksi 

jäseneksi. Jatta selvittää, kuka nousee 3. varajäseneksi vaaliin 
osallistuneista. 

  
99§ Lemuparkkiin ilmestyneet graffitit. 

  
Facebookin paikallisessa puskaradiossa on käyty keskustelua Lemuparkkiin 
ilmestyneistä graffiteista. Graffitit ovat todennäköisesti tehty nuorison toimesta, joten 
nuorisovaltuusto haluaa reagoida asiaan. 

 
Ehdotus       Mietitään, millä tavoin voisimme reagoida ja ennaltaehkäistä 

vastaavaa tulevaisuudessa. Pohditaan olisiko mahdollista hankkia 
nuorille tähän tarkoitukseen ihan oma paikkansa. 

 
Päätös              Nuva lähtee toteuttamaan graffitiseinää nuorisopalveluiden kanssa ja 

etsii myös tarvittaessa muita yhteistyöhaluisia. Otetaan jo 
alkuvaiheissa mukaan joku asiasta tietävä tai ammattilainen. 

 
100§ Maskun skeittiramppien valaistus 

  
 Ehdotus      Keskustellaan, haluammeko tehdä aloitteen valaistuksen puutteesta. 
 

Päätös         Nuorisopalvelut järjesti syyslomalla tapahtuman skeittirampeilla, jossa 
oli ulkopuolinen yritys vetämässä skeittausta. Aada oli 
nuorisopalveluiden työntekijänä mukana tapahtumassa ja kertoi, että 
yritys huomasi puutteita, jotka vaikuttavat skeittirampin turvalliseen 
käyttöön. Valaistuksessa on myös puutetta. Nuorisovaltuusto päätti 
viedä puutelistan tekniseen lautakuntaan.    
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101§ Muut esille tulevat asiat 

  
 Ehdotus      Tuodaan esille muut tulevat asiat 
 

Päätös          Maskun kunta tekee itsenäisyysjuhliin Masku 790-vuotta videon, johon  
toivotaan kahta nuvalaista osallistujiksi. Aada ja Miisa lupasivat 
osallistua videon tekoon ja kertoa, mikä on parasta Maskussa.  
 
Kunnan kulttuuripalvelut toivovat kunnan itsenäisyysjuhliin 
nuorisovaltuustosta juontajat. Edith ja Sonja lähtevät juontamaan 
juhlaa.  
 
Esityslistat tulee lähteä myös ajallaan, jotta esityslistat saadaan kunnan 
sivuille ennen kokouksia. 

 
 
102§ Seuraavan kokouksen sopiminen 

  
 Ehdotus   Sovitaan seuraava kokous 
 
            Päätös     Sovittiin seuraava kokous 16.11 klo 18.00      
 
 

 103§ Kokouksen päättäminen 
  
 Ehdotus        Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 Päätös            Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.34 
 
 
 
 


