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Kokouspaikka

Seukkari Koski Tl
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olleet jäsenet:
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Ahola Lauri
Koskinen Niilo
Kotitalo Aaron
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Numminen Julle
Sjöholm Suvi
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VARAJÄSENET
Rautoma Niilo-Kustaa
Vuori Joni

(-)
(x)

Muut saapuvilla olleet
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors
(x)
Koulunuoristyöntekijä Noora Lindeberg-Kaukonen (x)
Nuorisotoimintavastaava Tuija Niemelä
(-)

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Tarkastusaika

(seuraavassa kokouksessa)

Pöytäkirjan
nähtävänäolo Kuntien www-sivuilla

Todistaa
Nuorisotoimintavastaava Tuija Niemelä
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors
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32 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:23.
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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33 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
PÄÄTÖSEHDOTUS: Luetaan ja hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.

PÄÄTÖS: Hyväksytty
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34 §

LIIKENNETYÖRYHMÄN KUULUMISET

Käydään läpi liikennetyöryhmissä esille nousseet asiat ja keskustellaan, tehdäänkö
jatkotoimenpiteitä esiin nousseiden tietojen pohjalta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan aiheesta ja kirjataan ensi työryhmää varten nuvan huomiot
liikenneturvallisuudesta.
PÄÄTÖS: Palataan ensi kokouksessa aiheeseen, kun kaikki ovat saaneet pohtia
liikenneturvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita omassa kunnassa. Liikennetyöryhmää varten jo
nousseita keskustelun aiheita olivat Ikkarmäentien suoran sekä Lampitien risteyksen kovat
nopeudet.
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35 § KATOKSEN RAKENTAMINEN
Edellinen nuorisovaltuusto on aiemmin tehnyt Hyvinvointilautakuntaan aloitteen koskien nuorten
hengailupaikan rakentamista Marttilaan, joka on mennyt läpi Marttilan hyvinvointilautakunnassa.
Katoksesta on tänä vuonna tehty nuvan toimesta rakennuspiirustukset sekä alue on valmiiksi
tasattu ja lupa rakentamiseen on haettu.
PÄÄTÖS EHDOTUS: Nuva päättää katoksen rakentamisesta ja kilpailutuksen tekemisestä sekä
budjetin käytöstä tähän projektiin.
PÄÄTÖS: Haetaan lisäsuunnittelu apua piirustusten tarkentamiseen ja materiaalisuunnitteluun.
Tämän jälkeen pidetään uusi palaveri aiheesta.
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36 § KUMMIVALTUUTETTU

Nuorisovaltuusto päätti aiemmin tänä vuonna hakea kummivaltuutettua molempien kuntien
valtuutetuista.
Kummivaltuutettujen tehtävänä on:
- Osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin, joihin heidät on kutsuttu (noin kaksi kertaan vuodessa,
keväällä ja syksyllä)
- Toimia kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston välisenä viestijänä
- Tukea nuorisovaltuuston toimintaa
PÄÄTÖSEHDOTUS: Nuvan sääntöihin ehdotetaan muutosta seuraavasti: Kummivaltuutetut
valitaan kiinnostuksensa ilmaisseen valtuutettujen joukosta. Valtuutettujen tulee vastata ennen
valintaa nuvan asettamiin kysymyksiin, jonka perusteella nuorisovaltuusto valitsee molemmista
kunnista yhden kummivaltuutetun. Kummivaltuutettu osallistuu kokouksiin pari kertaa vuodessa
nuorisovaltuuston kutsusta. Kummivaltuutettu valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
PÄÄTÖS: Hyväksytään päätösehdotus. Kummivaltuutetuilla on puheoikeus ja osallistuu kokouksiin
tarpeen mukaan.
Nuorisovaltuuston asettamat valintakysymykset kiinnostuneille valtuutetuille.
Miksi haluat kummivaltuutetuksi?
Mitä tuot nuorisovaltuustoon?
MP nuoret?
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37 § TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Aiemmin kirjattuja alustavia suunnitelmia
- Marttilaan hengailukatos
- Ideapark reissu Lempäälään
- Lanit
- Kohaukseen ohjelmaa
- Limudiskot
- Laskettelureissu
- Elokuvailta seurakuntatalolla
PÄÄTÖSEHDOTUS: Nuorisovaltuusto päättää järjestetäänkö syksyllä toimintaa nuorille ja miten
toteutetaan. Käydään läpi budjettitilanne ja päätetään hankinnoista.
PÄÄTÖS: Nuorisovaltuusto päättää panostaa tänä vuonna katoksen tekoon. Mahdollisesti yksi
muu tempaus nuorille vielä tämän vuoden puolella. Ensi kesäksi toteutetaan QR-suunnistus.
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38 §
-

-

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Lautakuntien kuulumiset
Kokouspalkkion muuttaminen kiinteäksi summaksi
Nuorisovaltuusto on yhtä tärkeää ja kokouksiin valmistautumiseen menee usein yhtä paljon
aikaa kuin lautakunnanjäsenillä. Nuorisovaltuusto pitää hyvänä kiinteän summan muuttamisen.
20 € on ok.
Nuorisotyönhanke
Nuva teki lausunnon hankehakemukseen:
Marttilan ja Kosken yhteinen nuorisovaltuusto kokee, että paikallisesti on tarvetta
matalankynnyksen nuoriso-ohjaajalle, joka on helposti saavutettavissa nuorten omassa
arjessa. Tällöin nuoren on helpompi mennä keskustelemaan mielenpäällä olevista asioista
ennen kuin ongelmat ovat paisuneet liian suuriksi. Paikallisesti ennaltaehkäisevään työhön ja
ylipäätään nuorisotyöhön tulisi panostaa enemmän. Alueellisen nuorisotyön kehittäminen tukisi
alueen nuorten sosiaalista vahvistamista ja tätä kautta edistäisi paikallisten nuorten
hyvinvointia ja ehkäisisi syrjäytymistä. Nuorisovaltuusto kokee tärkeäksi kehittämiskohteeksi
nuorten osallistamisen kunnissa ja nuorisovaltuustotoiminnan kattavamman tukemisen.
Pidempiaikainen nuorisotyön kehittäminen toisi kuntiin myös enemmän viihtyvyyttä ja
jatkuvuutta, joka toisi mahdollisesti positiivisia pidemmän aikavälin vaikutuksia kuten nuorten
mahdollinen paluumuutto kuntaan opiskelujen jälkeen.
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39 §

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraavasta kokouksesta päätetään nuorisovaltuuston WhatsApp-ryhmässä.
Kosken Tl ja Marttilan kuntien yhteisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja päättää
kokouksen klo 17:15
Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

_____________________________

_________________________
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