
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

7.12.2021

Aika 7.12.2021 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen, etänä

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

() Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala (Saapui ajassa 18:02)

() Jesse Putkonen

() Aleksi Luhtamaa

(x) Viljo Paavola

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pipsa Pääskynkivi avasi kokouksen ajassa 17:15.

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 Vilja Martikainen ja Viljo Paavola.

5. Sivistyslautakunnan kokous 24.11.

Sivistyslautakunnan kokouksessa kiitettiin Katariina Hätöstä, sekä muita

Nuvalaisia siitä, että esiinnymme mukana kunnallispolitiikassa.

Kokouksessa myös toivottiin, että olisimme vielä enemmän esillä.

Lautakuntatapaamista pidetään järkevänä vaihtoehtona. Siinä lautakuntaa

mennään tapaamaan laajalla porukalla ja tutustutaan päätöksentekoon. Tai

lautakunta tulee tapaamaan nuoria itse.

Laitamme toimintasuunnitelmaan, että tavataan sivistyslautakunnan kanssa

joissain kohtaa vuoden vaihdon jälkeen.

6. Pirkanmaan piirin vuosikokous 11.12.

Vuosikokouksessa valitaan uudet jäsenet Pirkanmaan piirihallitukseen.

Kokoukseen voi osallistua, vaikka ei olisi ehdolla.

7. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan tapaaminen

Tapasimme kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Maarit Lepistöä 9.11.

- Tuli ilmi, että kunnassa on aikoinaan mennyt läpi aloite, jonka

ansiosta nuorilla äänioikeutetuilla on oikeus mennä

ennakkoäänestämään koulupäivän aikana ilman poissaolomerkintää.



Pipsa Pääskynkivi kertoo asiasta F.E.Sillanpään lukiolle, sekä

Ammatti-instituutti Iisakille.

(Aaro Kulmala saapui)

- Maarit Lepistö mainitsi, että kouluruokailu ei myöskään saisi alkaa

ennen kello 10:45.

- Opetushallituksen sivuilta: “Kouluruokailusuosituksessa
huomioidaan aterian tarjoamisen ajankohta ja ruokailun kesto.
Suosituksen mukaan ruokailuajankohdan pitää sopia oppilaiden
normaaliin päivärytmiin ja jaksottaa koulupäivän kokonaisuutta.
Sopiva ajankohta ruokailulle on noin klo 11–12. Oppilailla pitää
olla riittävästi aikaa ateriointiin – ruokailun vähimmäiskestoksi
suositellaan puolta tuntia. Aterioinnin lisäksi oppilailla olisi hyvä
olla vielä 10–15 minuuttia aikaa ulkoilu- ja liikuntahetkeen ennen
ruokailua tai sen jälkeen.”
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tietoa-kouluruokailusta

- Monissa kouluissa jäljelle jäänyttä ruokaa voi ostaa, täten

hävikkiä syntyy huomattavasti vähemmän. Meilläkin voitaisiin

näin tehdä.

- Opettajille voisi antaa palautetta heidän toiminnasta.

8. Kulttuuriparlamentti

Seuraava, eli ensimmäinen virallinen kulttuuriparlamentin kokous on to

16.12.2021 klo 18:00. Nuvalta sinne osallistuu valittuna jäsenenä Viljo

Paavola ja varajäsenenä Vilja Martikainen.

9. Starttipajan ja etsivän nuorisotyön ohjausryhmään edustaja

Starttipajan sekä etsivän nuorisotyön ohjausryhmään toivotaan jäsen

nuvasta. 13.12.2021 klo 14:00. Sinne valitaan osallistumaan Touko

Martikainen.

10. Piiripäivät 13.-14.11.

Piiripäivillä oli nuvalaisia ympäri Pirkanmaata. Siellä oli työpajoja sekä

kokoomuksen kansanedustaja.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tietoa-kouluruokailusta


11. Johtoryhmän kokous

- Johtoryhmän kokoukseen meni nuvalta Viljo Paavola ja Pipsa

Pääskynkivi. Kokouksessa oli lautakuntien johtajat, Antero Alenius.

- Nuvan paikalla olosta oltiin tyytyväisiä.

- Joukkoliikenteestä puhuttiin. Tapahtumabussien mahdollisuudesta

keskusteltiin.

- Nuva otetaan mukaan aamupalakokeilun tulosten purkuun.

- Toivomme myös olevamme mukana aamupalakokeilun suunnittelussa,

sillä me saatamme tietää jotain tärkeää.

- Tarkoituksena olisi myös lisätä kuntalaisten ja kunnanjohdon

vuoropuhelua. Jotain pienimuotoista tapahtumaa on suunnitelmissa

tapahtua.

- Helmikuun valtuustossa on talouden sopeuttamisohjelma, eli

mietitään mistä leikataan. Nuva haluaisi osallistua jollain tavalla

suunnitelmaan.

- Nuvan pitäisi tavata työllisyyspalvelut. Uuden nuvan kannattaisi

tavata työllisyyspalvelut.

- Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rauno Mäki kertoi olevansa

yhteydessä Iisakkiin, jotta nuvaa mainostettaisiin Iisakissa.

- Antero Alenius totesi, että HINKU-työryhmä pitäisi

perustaa/käynnistää uudelleen. Seuraavan kerran kun keskustelemme

Aleniuksen kanssa, me otamme HINKU:n aseman kunnassa ylös.

- Nuva toivotettiin tervetulleeksi esittelemään asioita johtoryhmän

sekä valtuuston kokouksissa tästedeskin.

12. Toimintakertomus

- Joonas salonen poistui 19:32-

Päivitimme toimintakertomuksen

13. Muut esille tulevat asiat

Anu jakaa mainosta nuvan uudesta kaudesta myös oppilaitoksiin

Nuva, oppilaskunnan hallitus, sekä yläasteen oppilaskunta voisivat tavata

yhdessä yhteiskoulun rehtorin ja vararehtorin.



Vastaamme Antero Aleniuksen viestiin nuorisolipusta ja tiedustelemme,

mikäli ikärajan nostaminen jopa 25 ikävuoteen tai vähintään 22 vuoteen asti

olisi mahdollista. Muuten lippu on nuvan mielestä hyvä.

Aaro Kulmala selvittää sähkötolppien saamisesta yhteiskoululle.

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on järjestäytymiskokous  18.1.2022 klo. 17:00

Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:52.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


