
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

13.09.2021

Aika 13.09.2021 klo 16:00

Paikka Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

() Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala

(x) Jesse Putkonen

(x) Aleksi Luhtamaa

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pipsa Pääskynkivi avasi kokouksen ajassa 16:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin loppukaudeksi Touko Martikainen.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Luhtamaa ja Jesse Putkonen.

6. Uudet nuorisovaltuuston jäsenet

Nuorisovaltuustoon tuli kaksi uutta jäsentä, he ovat Aleksi Luhtamaa ja

Jesse Putkonen.

7. Kangasalan nuvan Äänestysoikeus 16-vuotiaille -kannanottopyyntö

Kannatetaan. 16 vuotiailla on jo peruskoulutuksen pohjalta ymmärrys siitä,

miten systeemi toimii. Demokratiaopetus saattaisi muuttua syvällisemmäksi.

Esimerkiksi puolueita käytäisiin paremmin läpi. 16-18 vuotiaat eivät kata

suurta määrää väestöstä, täten tämä muutos ei aiheuttaisi liian suurta

muutosta.

Anu lähettää vastauksen Kangasalan nuvalle.

8. Nuorisopalaverissa esiin nousseet asiat

Palaverissa keskusteltiin moposuorasta, jossa nuoret voisivat ajaa ja

temppuilla teiden sijasta. Tämä vähentäisi asukkaille syntyvää meluhaittaa,

sekä muille ja itselleen aiheutuvaa vaaraa.



Siellä keskusteltiin myös mopomiittistä, jossa nuoret voisivat tavata

mopoinensa.

Skeittirampin avajaisista keskusteltiin ja nuorisovaltuusto ajatteli, että olisi

hienoa, jos nuorison jäsen, sekä kunnan hallintoelimen jäsen avaisivat

yhdessä skeittirampin leikkaamalla punaisen nauhan.

Kunnan nuorten kanssa töitä tekevät esittelivät itsensä ja kertoivat, mitä

oma taho tekee nuorison hyväksi.

9. Nuvan esittely seiskoille

Ideana on, että Nuva esittelisi toimintaansa seiskoille. Jatketaan

suunnittelua.

10. Nuvan sähköposti

Tarvitsemme uuden sähköpostin!

Kaikille jäsenille pääsy ja WhatsAppissa päätetään kuka vastaa.

hameenkyro.nuva@gmail.com on sovittu osoite.

Säännöt: Vastataan siististi, ilmoitetaan muille kun vastataan tai tulee

viesti, lisäksi kerrotaan viestissä kuka vastaa.

11. Vaikuta! -päivä

Tämä päivä toteutetaan Seppo-alustalla, jota osa nuorisovaltuustosta

kokeili.

Pisteellä pidetään ainakin nuorisovaltuuston kokous.

Yhtenä asia kohtana nuorille tapahtuman järjestäminen.

Keskustellaan mopo-suunnitelmista.

Samassa myös mukavasti rekry.

mailto:hameenkyro.nuva@gmail.com


12.10.2021 Klo 17:00 nuorisotalon toimistossa pidetään kokous, jossa

lyödään asiat lukkoon.

12. Opiskelijakunnan hallitus

Pipsa Pääskynkivi on opiskelijakunnan hallituksen jäsen ja opiskelijakunnan

hallitus oli innoissaan mahdollisuuksista toimia yhdessä nuorisovaltuuston

kanssa.

Myös nuorisovaltuusto on erittäin innoissaan näistä hienoista

mahdollisuuksista.

13. Nuorisoleaderin kokous

Kokous oli 6.9.2021 ja siellä käsiteltiin yksi hakemus.

Vähäisten hakemuksien vuoksi suunniteltiin mainostamista.

14. Muut esille tulevat asiat

Aaro Kulmala edusti meitä ensimmäisessä elinympäristölautakunnan

kokouksessa. Nuorisovaltuuston paikalla olosta oltiin tyytyväisiä.

Katariina Hätönen oli sivistyslautakunnan kokouksessa.

Aaro Kulmala poistui kokouksesta ajassa 18:23

Jyri Rantamäki toivoi, että nuorisovaltuusto esittelisi itsensä videoitse

yhdeksäsluokkalaisten monialaisissa opinnoissa. Pipsa kertoo, että

aikataulumme ei ole riittävä ja neuvottelee paremmasta deadlinesta.

Seuraava työstämistapaaminen on 4.10. 17:00 Nuorisotalon toimistossa.

15. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 11.10.2021 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila

Ilves.



Sitä seuraava on 8.11.2021 Klo 17:00 Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves.

Joulukuun kokous on 7.12.2021 17:00 Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:51.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


