
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

9.3.2021

Aika 9.3.2021 klo 17:00

Paikka Discord

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(x) Eevi Hede

() Sami Putkonen

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

(x) Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala

(x) Maria Markkula, nuvakummi

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pipsa Pääskynkivi avasi kokouksen ajassa 17:06

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilja Martikainen ja Miro Kulmala.

5. Maria Markkulan esittäytyminen.

Pirkanmaan piirihallituksesta jokaiselle nuvalle on jaettu oma nuvakummi ja

Hämeenkyrön nuvalle saatiin Maria Markkula. Kävimme nimikierroksen, jossa kaikki

kertoi tehtävänsä nuvassa. Lisäksi Maria kertoi meille mikä on piirihallitus ja mitä

se tekee. Lisäksi hän kertoi mitä hän tekee nuvakummina.

6. Oppilashuoltotyöryhmä

Mietimme edustajia yläkoulun ja lukion oppilashuoltoryhmään. Kun

halukkaat tiedetään niin olemme yhteydessä kouluterveydenhoitajaan tai

nuoriso-ohjaaja Silvaan.

7. Toimintakertomuksen päivittäminen

Eevi kirjoittaa kokouksen jälkeen toimintakertomuksen (alkuvuosi 2021).

8. Kunnanjohtajan puheenaiheiden miettiminen

Voisimme keskustella Anteron kanssa tapaamisessa Nysse aloitteesta,

kunnanhallituspaikasta, nuorisovaltuuston osallistamisesta (käytetään esimerkkinä

hyvinvointisuunnitelmaa), miten korona vaikuttaa nuoriin, nuorille henkilö, jolle

voitaisiin puhua talousongelmista. Koronarajoitusten vuoksi mietimme tapaamiselle

ajankohdan ensi kokouksessa.



9. Sivistyslautakunnan kokous

Sivistyslautakunnassa käytiin läpi toimintasuunnitelma ja edellisen

kokouksen pöytäkirja.

10. Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuustossa käytiin läpi nuorten hyvinvointisuunnitelma. Vilja toivoi

koko nuvan puolesta, että nuvaa kuultaisiin enemmän. Suunnitelman

muutosehdotuksena meni läpi julkinen liikenne.

11. Muut esille tulevat asiat

Pirkanmaan manulla oli kokous 20.2. Kokous oli vapaamuotoisempi

suunnittelukokous ja uusien jäsenten perehdyttämistä manun toimintaan.

Anu kertoi meille Nuoriso-Leader hommasta, jossa on kyse nuorten

arviointiraadista, johon haluttaisiin nuvalaisia eri kunnista. Meidän nuvasta

halukkaita löytyi Vilja, Aaro ja Miro.

Voisimme pyytää jossakin vaiheessa Nuva.ry:ltä paikallisen kouluttajan.

Kuntavaalipaneelin järjestäminen tapahtuu Teamsissa. Miro ja Aaro ottaa

hoitaakseen kuntavaalipaneelin

Nuorille tarvitaan henkilöä jolle voisi mennä puhumaan talousongelmista.

Voisimme tehdä aloitteen asiasta.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 14.4.2021 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila

Ilves.



12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:13.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


