
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

11.10.2021

Aika 11.10.2021 klo 17:00

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

() Aleksi Luhtamaa

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

(x) Viljo Paavola, vieras

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pipsa Pääskynkivi avasi kokouksen ajassa 17:04.

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 Katariina Hätönen ja Jesse Putkonen.

5. Nuorten pieni rokotekattavuus

Perusturvalautakunnassa havaittiin, että muut ikäryhmät paitsi 12-15 vuotiaat

laskevat huomattavasti kunnan keskiarvoa rokotekattavuudessa.

Ehdotuksemme:

- Walk in -rokotus yläkouluihin

- Rokotusta voisi mainostaa kouluissa, esimerkiksi Wilmassa.

- Houkutteita, esimerkiksi saisi tunnin vapaaksi, jos ottaa rokotteen

terveyskeskuksesta.

- Jäykkäkouristusrokotteiden ohessa voisi antaa myös koronarokotteen.

- Muiden rokotusten tapaan, voisi koronarokoitteen ajan jakaa samoin tavoin.

(Tuntuisiko tämä liialti painostukselta? Siitä voisi kieltäytyä, perua tai olla

menemättä)

- Rokotusteltta pystyyn koulun tai nuorisotalon pihaan.

- Koulussa saisi kahvia kun ottaa rokoteen.

- Voisivatko opettajat mainostaa rokotuksia tai edes niiden mahdollisuutta?

Joonas Salonen jakaa nämä ehdotukset perusturvalautakunnan kanssa

13.10.2021

Oppilaskuntaa pyydettiin jakamaan ehdotuksiamme yhteiskoululla.

Terveydenhoitajaa pyydetään tekemään voitavansa.



6. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan tapaaminen

Marit Lepistöä tavattiin kunnallistoiminnan ulkopuolella ja hän toivoi

pääsevänsä mukaan johonkin kokoukseen.

9. ja 10.11.2021 klo 17:00 sopisivat alustavasti Nuvalle. Tämä tapaaminen

pidettäisiin Sillassa.

Haluamme lisää yhteistyötä, sekä korostaa nuorten ajatuksia. Puhumme

myös kohdasta maksuttomista kuukautissuojista.

Puheenjohtajamme laittaa sähköpostia Lepistölle.

7. Aloite maksuttomista kuukautissuojista

Pipsa Pääskynkivi keskusteli terveydenhoitajan kanssa asiasta.

Hän puolti ajatusta ja piti hyvänä ideana, että olisimme kuntana muita

edellä. Asia koskettaa niin suurta määrää väestöstä, että olisi kunnan hyvä

jakaa niitä. Lisäksi hän toivoisi, että kunta suosisi pitkäkestoisia ratkaisuja

kertakäyttöisten sijasta. Jako kouluihin tarpeiden mukaisesti.

Omia ideoitamme:

- Kouluissa voitaisiin opettaa asiasta.

- Alakouluilta voitaisiin kysyä tarpeen määrästä.

Nuva kokonaisuudessaan ajaa tätä. Pyrkimyksemme on saada aloite tehtyä

tämän vuoden puolella. Vuoden viimeinen kunnanvaltuuston kokous on

13.12. ja pyrimme saada aloitteen hoidettua sitä ennen.

8. Liittokokous 19-21.11.

Kokouksen seuraamisesta kiinnostuneita ovat Nuvalta Pipsa, Vilja, Aaro sekä

Viljo. 30.10.2021 päättyy ilmoittautuminen.

9. Muut esille tulevat asiat

Nuvaan tuli uusi jäsen: Viljo Paavola.



Pohdintaa mainostusmateriaalista

Nuva haluaisi mainostaa itseään karkkien avulla.

Käyntikortteja Nuvalle.

Nuva-tarroja.

Nuva-kuulakärkikynät

Vaikuta! -päivään arvonta

Hyvä tapa saada nuoria seuraamaan Nuvan Instagramiin.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 8.11.2021 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila

Ilves.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:54.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


