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HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO 

Yleiskokous                                                                    

09.08.2021 

                    

Aika                   09.08.2021 klo 12:00                                      

Paikka               Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves 

  

 Läsnä: 

(x) Pipsa Pääskynkivi 

(x) Vilja Martikainen 

(x) Katariina Hätönen  

(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 12.39. 

 

 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Salonen ja Aaro Kulmala. 

 

5. Sihteerin valinta 

  Sihteeriksi valittiin tämän kokouksen ajaksi Vilja Martikainen. Loppukauden 

sihteeri valitaan seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Tilannekatsaus toimintasuunnitelmaan 

 Päivitimme toimintakertomusta ja katsahdimme toimintasuunnitelmaan. 

 

7. Vaikuta! -päivä  

 Nuorisopalvelut järjestävät Vaikuta! -päivän lokakuussa, johon 

nuorisovaltuusto suunnittelee oman pisteen. Pyrimme saamaan ideoita nuorilta ja 

tarjota heille mahdollisuutta vaikuttaa. Autamme nuorisopalveluita koko 

tapahtuman järjestämisessä. 

Lauantaina 11.9. Ikaalisissa suunnittelutapaaminen Ikaalisten, Parkanon ja 

Hämeenkyrön nuorisovaltuustojen kanssa. Nuorisovaltuustot suunnittelevat yhdessä 

pistettä, mutta jokainen nuva pitää silti oman pisteen tapahtumassaan. Pidämme 

myös oman suunnittelutapaamisen tämän jälkeen. 

 

8. Yhteistyö oppilaskunnan hallituksen kanssa 

 Tapaaminen nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan hallituksen kanssa. Koulun 

alkaessa otamme yhteyttä ohjaavaan opettajaan. Olisi hyvä, jos joka 

oppilaskunnan hallituksen kokouksessa olisi yksi nuvalainen ja nuvan kokouksessa 

yksi oppilaskunnan hallitukseen kuuluva.  

 

9. Nuvan rekry 

 Mahdollisesti olemme saamassa kaksi uutta jäsentä yläkoulusta. Vaikuta! -

päivässä rekryämme ysiluokkalaisia ja välitunneilla myös muita luokkia. Yritämme 
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päästä seiskaluokkalaisten opon tunnille esittäytymään ja mahdollisesti myös 

heidän ryhmäytymispäivään. 

 

10. Kuraattoripalvelut 

 Pyrimme saamaan kuraattorin tapaamisen osaksi terveystarkastusta eli noin 

kerran vuodessa. Selvitämme kuraattorin mielipidettä asiaan ja yritämme ajaa tätä 

yhdessä oppilaskunnan hallitusten kanssa.  

 

11. Lautakuntien tilannekatsaus, kummivaltuutetut ym. 

 Eli perusturvalautakunnan edustaja on Joonas Salonen ja varaedustaja on 

Miro Kulmala.  

 Sivistyslautakunnan edustaja on Katariina Hätönen ja varaedustaja on Pipsa 

Pääskynkivi. 

 Elinympäristölautakunnan edustaja on Aaro Kulmala ja varaedustaja on Miro 

Kulmala. 

 Kunnanvaltuuston edustaja on Vilja Martikainen ja varaedustaja on Pipsa 

Pääskynkivi. 

Kunnanvaltuuston edustaja Vilja Martikainen pitää puheen kunnanvaltuuston 

kokouksessa, jossa kertoo lyhyesti kummivaltuutetun tehtävistä ja pyytää 

ottamaan yhteyttä halukkuudesta. 

Anu lähettää viestin lautakuntapaikoista puheenjohtajille. 

 

12. Nuva johtoryhmän kokoukseen? 

 Oletamme, että Antero Alenius ottaa meihin yhteyttä ja kutsuu meidät 

johtoryhmän kokoukseen tai tapaamiseen.  

 

13. Maksuttomat kuukautissuojat 

 Haluamme maksuttomat kuukautissuojat 24 ikävuoteen asti. Pipsa lähtee 

kyselemään lisätietoja Yhtärin terveydenhoitajalta. Myös tällä hetkellä 
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terveydenhoitajalta saa kuukautissuojia ns. hätävarana. Tästäkin Pipsa kyselee 

lisätietoja. 

 

14. Tapaamiset kuntapäättäjien kanssa 

 Haluamme tavata sivistys-, elinympäristö- ja perusturvalautakunnan. 

Hoidamme tarkempia asioita myöhemmin. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

 Nuorten vaikuttajaviikonloppu 3.-5.9., Vaikuta! -päivän suunnittelu 

Ikaalisissa 11.9. ja Kuhmoisten nuorisofoorumi 16.10. tarkempaa tietoa tulossa 

Vilja lähettää keväältä siirtyneestä yhdenvertaisuuskoulutuksesta viestiä rehtorille 

ja kouluttaja Hanna Kivimäelle. 

Sami Putkonen on lopettanut nuorisovaltuustossa opiskelujen vuoksi. 

Tavataan 23.8. klo 17.00 Monitoimitalo Sillassa ja tehdään nuvahommia eteenpäin. 

  

16. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Seuraava kokous on 13.9.2021 klo. 16.00  Monitoimitalo Silta, kokoustila 

Ilves. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.51. 
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Allekirjoitukset 

  

  

________________________________    ______________________________ 

Puheenjohtaja                                            Sihteeri 

  

  

________________________________    ______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja                    Pöytäkirjantarkastaja 

  

  

 


