
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

14.4.2021

Aika 14.4.2021 klo 17:00

Paikka Etäkokous, Teamsissa

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

( ) Sami Putkonen

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

(x) Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala, poistui kokouksesta ajassa 18:58

(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 tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Salonen ja Katariina Hätönen.

5. Sihteerin valinta

Sihteeri Eevi Hede on lopettanut toiminnan nuorisovaltuustossa, tähän

kokoukseen sihteeriksi valittiin nuoriso-ohjaaja Anu Hänninen. Valitaan

nuorisovaltuustolle uusi sihteeri syksystä 2021 alkaen, ensi kokouksessa

valitaan vielä sijaistava sihteeri.

6. Kunnanjohtajan kutsuminen kokoukseen

Tarkoitus tavata kunnanjohtaja, jotta voidaan puhua nuoria koskettavista

ajankohtaisista aiheista (nuorten kuuleminen, pakollinen kuraattorikäynti,

nuvan paikka kunnanhallituksessa, nysse, talousterkka). Tapaamista on

siirretty, koska se haluttaisiin ensisijaisesti toteuttaa kasvokkain.

Ehdotetaan Anterolle tapaamista toukokuun loppupuolelle, järjestetään

tapaaminen kasvokkain, ja jos rajoitukset estävät sen, siirretään

tapaaminen Teamsiin. Ehdotetaan: keskiviikko 19.5. tai torstai 20.5. klo 17,

Pipsa lähettää pyynnön.

7. Nuoriso Leaderin tutustumistapaaminen 12.4.

Ensimmäinen tapaaminen, tutustuttiin muiden kuntien

nuorisovaltuutettuihin. Päätettiin puheenjohtaja (Aaro Kulmala meiltä) ja

varapuheenjohtaja (Sastamalasta). Tehtävänä antaa lausuntoja hankkeiden

puollosta tai hylkäämisestä varsinaiselle Joutsenten reitin hallitukselle.

Jaettavat rahasummat 100-800€/hanke. Muita jäseniä meiltä Vilja ja Miro.



8. Talousterkka

Hämeenkyröön on tulossa ennakoivan talousneuvonnan hanke, joka vastaa

ainakin osittain tähän tarpeeseen. Jo nyt talousneuvontaa voi saada

etsiviltä, mutta hankaluutena on se, etteivät etsivät nuorisotyöntekijät

tunnu kovin tutuilta -> korkeampi kynnys. Nuorisovaltuustosta Miro on

osallistunut osittain tämän pohjaselvitystä varten starttivalmennuksen ja

etsivän nuorisotyön ohjausryhmään. Etsivä nuorisotyö tavoittaa erityisesti

tällä hetkellä ammattikoululaisia, vähemmän lukiolaisia. Ohjausryhmässä

kävi ilmi, että suunta on nyt jo positiivinen: nuoret löytävät palveluiden

piiriin aiemmin, ennen ongelmien pahenemista liikaa, ja ovat tyytyväisiä

saamaansa palveluun. Pohdinnassa on, miten lisätä nuorten tietoisuutta

palveluista. Voitaisiin jatkossa pitää kokous ennakoivan talousneuvonnan

hankkeen edustajan, etsivien ja mahdollisesti muiden oleellisten tahojen

kanssa. Anu selvittää, mikä taho vastaa hankkeesta ja miten se käytännössä

toteutetaan. Kokouksessa mietittäisiin keinoja markkinoida palvelua

yhdessä, saada enemmän nuoria palvelun piiriin ja tietoisiksi palvelusta jo

ennen, kuin heidän ongelmansa kasvavat liian suuriksi. Päätetään

jatkotoimista ensi kokouksessa. Seuraava ohjausryhmän kokous on 13.10., ja

sinnekin lähetetään mielellään nuorisovaltuuston edustaja.

9. Aktiivipäivät 2021

Järjestettiin etänä viime viikonloppuna, osallistujia nuorisovaltuustosta 4

(Pipsa, Vilja, Joonas ja Miro). Valtakunnalliset koulutuspäivät

nuorisovaltuustoille, järjestäjänä Nuva ry. Viikonlopun aikana luentoja

monista eri yhteiskunnallisista aiheista, lisäksi kaikille yhteisiä ja valinnaisia

työpajoja.

Tuliaisia, ajatuksia koulutuksista:

Yhdenvertaisuuskoulutus, kouluttajana Hanna Kivimäki. Heräsi ajatus, että

hänet voisi ehkä kutsua Yhteiskoululle kouluttamaan yläkoululaisia ja

lukiolaisia, koska kaikki nuoret eivät ole kovin tietoisia

yhdenvertaisuusasioista. Vilja ottaa yhteyttä Hanna Kivimäkeen (hinta,

aikataulut), koulunuorisotyöntekijä Silva Mölsään ja Yhtärin rehtoriin ja

tarkoituksena järjestää koulutus Teams-koulutuksena niin, että opettajat

näyttävät koulutuksen tietyllä tunnilla luokilleen.

Nuva ry tarjoaa myös kouluille ilmaista työpajatyyppistä ohjelmaa, jossa

oppilaat pääsisivät miettimään omaa aktiivisuuttaan. Tämä olisi hyväksi

myös siksi, että ensi syksynä tarvitaan uusia nuvalaisia, jotta saadaan eri

kouluista uusia jäseniä - tällä hetkellä nuorimmat nuvalaiset ovat



ysiluokkalaisia ja suurin osa tulee ensi syksynä olemaan lukiolaisia. Otetaan

nuvan rekry/markkinointi seuraavaan kokoukseen omaksi käsiteltäväksi

aiheekseen.

Kouluilla pidettävää stressinhallintaan tähtäävää palvelua kannattaisi

tarjota Hämeenkyrössäkin -> pyydetään tätä koulunuorisotyöltä.

Kysely nuoren terveydentilasta: Kysyttäisiin monilta hyvinvoinnin eri

osa-alueilta (terveys, mielenterveys, sosiaaliset suhteet, talous), miten

nuorella menee, ja nuori ohjattaisiin suoraan omien haasteiden kannalta

oikealle työntekijälle. Tästä ideasta kerrottu jo Silvalle, nuva voisi asiasta

kokoustaa hänen kanssaan ja hioa ajatusta. Toteutuksessa Silvalla

mietittävänä ainakin tietosuoja-asiat (nuorille olisi helpointa, jos

työntekijät ottaisivat suoraan yhteyttä, mutta se voi olla tietosuojan vuoksi

vaikeaa/mahdotonta).

Aktiivipäivillä ollut keskustelua myös matalan kynnyksen

harrastusmahdollisuuksista (ns. Suomen malli). Tiedoksi, että

nuorisopalveluilla tulossa liikuntahöntsää ainakin kuntosalilla, mahdollisesti

myös liikuntasalissa/-kentällä.

Nuva ry:llä on materiaalipankki, josta saa paljon ideoita ja tukea nuvan

toimintaan.

10. Nyssen tilanne

Aloitetta Nyssen saamisen selvittämisestä on kunnassa selvitetty, mutta

Nyssen saaminen ei onnistu lakiin sidotuista syistä (Laki liikenteen

palveluista). Talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta kuitenkin tahtoo

selvittää, voitaisiinko nuorten joukkoliikenteessä näkemiä haasteita ratkoa

jollakin muulla keinoin.

Tampereen nuorisovaltuuston puheenjohtaja on myös ollut asiasta

yhteydessä, sillä heillä on edustaja kaupunkiseudun

joukkoliikennelautakunnassa. Tampereen nuva tarjoaa apuaan, mikäli asiaa

halutaan selvittää lisää.

Kokouksessa käsiteltiin Tiina Palorannalle lähetettävää lisävastausta

aloitteeseen liittyen, johon kirjattiin nykytilanteen ongelmia ja nuorten

toiveita joukkoliikenteen suhteen. Miro tekee vielä vastauksen liitteeksi

vertailutaulukon. Lisävastaus pöytäkirjan liitteenä. Anu lähettää

lisävastauksen Tiina Palorannalle aloitteen tueksi.

Aaro Kulmala poistui kokouksesta ajassa 18:58.



11. Manun kokous

Seuraava kokous on tämän viikon lauantaina. Tulossa on työpaja Pirkanmaan

liiton kanssa, jossa nuoret voivat keskustella päättäjien kanssa. Työpajaan

voi mahdollisesti osallistua kuka tahansa nuori, kun asia varmistuu,

kannustetaan muidenkin osallistumista.

Manulta on pyydetty mielipidettä sähköistä perhekeskusta varten: Mitä

palveluja nuoret tykkäävät käyttää. Mitä sähköisiä kanavia sosiaali- ja

terveyspalveluissa käytettäisiin mielellään. Käytiin asiasta keskustelua,

kysymykset koettiin vähän vaikeiksi, jatketaan keskustelua kokouksen

ulkopuolella.

12. Sivistyslautakunnan kokous

Käytiin läpi edellisen sivistyslautakunnan kokouksen asiat.

13. Muut esille tulevat asiat

Toimintasääntöä uudistaessa Järjestäytymiskokouksen ajankohdaksi on

unohtunut elokuu, nykykausi alkaa aina joka toisen vuoden tammikuussa,

joten päätettiin korjata elokuu -> alkavan kauden tammikuu ja laitetaan

korjattu toimintasääntö sivistyslautakunnalle tiedoksi.

Joonas halukas osallistumaan nuvan viestintään Viljan kanssa, tätä

puollettiin. Mietitään myös pienimuotoisen somesuunnitelman luomista.

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 11.5.2021 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila

Ilves.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:37.



Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


