
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

11.05.2021

Aika 11.05.2021 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(x) Sami Putkonen

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

(x) Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pipsa Pääskynkivi avasi kokouksen ajassa 17:27.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Aaro Kulmala. Seuraavassa kokouksessa

valitaan uusi sihteeri.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Putkonen ja Touko Martikainen.

6. Arvonta ja nuvan esittelyt kouluilla

Keskustelimme esittelystä ja päädyimme siirtämään asian syksylle ja 7.

luokkalaisten ryhmäytymispäiville. Järjestämme mainoskampanjan jollain

sosiaalisen median alustalla.

Arvonta järjestetään syksyllä.

7. Hyvä tyyppi -stipendi

Agendana antaa hyville tyypeille 50 euron stipendit. Rahan antaminen

stipendinä on epävarmaa, joten Anu selvittää onko se mahdollista. Jos ei ole

mahdollista, keksitään toinen palkinto. Järjestetään tänä vuonna myös lukiossa ja

ammattikoulussa yläasteen lisäksi. Järjestetään yläasteella 9. luokalle, lukiossa

kaikille ja ammattikoulussa kaikille.

8. Edustus lautakunnissa

Ympäristö-, tekninen- ja perusturvalautakunta ovat mahdollisesti saamassa

nuorisovaltuuston edustajat.

Teknisen lautakunnan nuorisovaltuusto edustajaksi valittiin Aaro Kulmala ja

varaedustajaksi Miro Kulmala.



Perusturvalautakunnan nuorisovaltuuston edustajaksi valittiin Joonas Salonen ja

varaedustajaksi Miro Kulmala.

Ympäristölautakunnan nuorisovaltuuston edustajaksi valittiin Miro Kulmala ja

varaedustajaksi Katariina Hätönen.

Valitut edustajat lähettävät sähköpostia lautakuntien puheenjohtajille.

9. Kunnanjohtajan tapaaminen

20.5. klo 17 pidetään keskustelutuokio kunnanjohtajan kanssa.

10. Yhdenvertaisuuskoulutus

Järjestetään mahdollisesti ennen kesää tietoteknisten välineiden

välityksellä. Järjestetään yläkoulussa opettajien ohjaamana. Puhujana Hanna

Kivimäki.

11. Kesän toiminta

Kesän toimintaa ei järjestetä koronan ja järjestäjien kiireiden takia.

Nuorisopalveluiden järjestäessä jonkin tapahtuman, on mahdollista saada apua

nuorisovaltuustosta.

12. Muut esille tulevat asiat

Nuorisovaltuuston edustus Joutsentenreitin nuorisoleaderista valittiin

asiantuntijajoukkoon kehittämään Joutsentenreitin 5 miljoonan euron

rahoituskehystä vuosille 2023-27.

Käytiin läpi maakunnallisen nuorisovaltuuston kuulumisia.

Seuraava Starttivalmennuksen ja etsivän nuorisotyön ohjausryhmän kokous on

13.10. ja siihen valitaan edustaja seuraavassa kokouksessa.

Kaikkien kansalaisopisto -työpajat järjestetään 21.5. tai 28.5.

Vaikuta!-päivässä nuorisovaltuusto suostuu tekemään yhteistyötä

nuorisopalveluiden kanssa.



13. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 9.8.2021 klo.12:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:40.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


