
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

12.04.2022

Aika 12.04.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi, etänä

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen, saapui 17:08

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

() Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala

() Jesse Putkonen

(x) Viljo Paavola

(x) Essi Kyröjoki

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

(x) Leevi Mäensivu, vieras

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Viljo Paavola avasi kokouksen ajassa 17:00.



2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisätyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilja Martikainen ja Joonas Salonen.

5. Elinympäristölautakunnan tapaamisen purku 5.4.

Tapasimme elinympäristölautakuntaa.

He sanoivat, että yhteiskoululle olisi ehkä mahdollista saada lisää

parkkipaikkoja, mutta sähkötolppa-kysymys jäi avoimeksi.

Saimme myös tietää, että moottoriurheilualueen rakentamiseen menee

kaksi tai useampia vuosia, mikäli se menee läpi. Yhtenä ongelmana on se,

että kenen vastuulla alue on.

Klaara on varmistettu olevan elinympäristölautakunnan vastuualueella.

Klaaran tarina on jatkumassa, mutta siinä on vielä muuttuvia osia. Klaara on

liikkuva nuorisotila, eli pakettiauto, jonka mukana nuoriso-ohjaajat

kulkevat.

Katariina Hätönen saapui ajassa 17:08.

- Hinku-työryhmän olemattomuus varmistettiin. Hinkuun liittyvät asiat

hoidetaan johtoryhmän kokouksissa.

6. Aktiivipäivien purku 8.-10.4.

Viljo, Vilja, Pipsa ja Joonas nuorisovaltuustostamme olivat mukana

Nuva.ryn:n valtakunnallisessa tapahtumassa.

Siellä Markku Nieminen kertoi hinkutavoitteista.



Saimme siellä myös idean kyselytuntien laajentamisesta ja siirrettyä Nysse

asiaa eteenpäin kansanedustajan avulla.

Lisäksi nuorisovaltuustomme verkostoitui muiden nuorisovaltuustojen

kanssa.

7. Ajankohtaiset asiat:

• Nuorisofoorumi 7.5.

Vilja Martikainen jakoi tietoomme nuorisofoorumiin

osallistumismahdollisuuden. Kuljetus järjestyy. Sinne lähtee Vilja

Martikainen, Pipsa Pääskynkivi, Viljo Paavola ja Joonas Salonen.

• Nuoriso-ohjaajan katsaus

Nokialle on tulossa vierailu, johon on tulossa nuorisovaltuusto ja

vanhus- ja vammaisneuvosto. Menemme sinne bussilla.

Nuoriso-ohjaajamme Anu Hänninen haluaisi järjestää bussikyydin

Helsinkiin sekä tutustumisen eduskuntaan. Eduskuntavierailut alkavat

syksyllä. Anu Hänninen sai meiltä luvan suunnitella tätä.

• Tellonym-viestit

Tellonymissä valitettiin kuntamme teiden heikosta kunnosta.

Kyröskosken pääkadulla on monttuja, mutta koska tämä tie on valtion

omistuksessa, voisimme nuorisovaltuustona valittaa ELY-keskukselle.

• Strategiailta 12.5. klo 17:00

Nuorisovaltuuston jäsenet saivat osallistumiskutsun kunnan

strategiailtaan.

• Pääsiäisvisa

Visa sujui paremmin kuin hyvin. Saimme huomattavaa näkyvyyttä.

• Aktiivipäivät PRO

Aktiivipäivät PRO on tarkoitettu kokeneille nuorisovaltuutetuille.

Siellä tavataan maamme johtajia ja sinne pitää hakea osallistumista,

sillä vain 25 hakijaa valitaan. Osallistuminen maksaa 90€ ja summa



tulee nuorisovaltuuston budjetista. Kaksi nuorisovaltuutettua

harkitsee osallistumista.

8. Toimielimien kuulumiset

• Kunnanvaltuuston kokous

Opettajien kouluttamisesta transsukupuolisuuden yhdenvertaisuuteen

oli puhetta. Nuorisovaltuusto kannattaa tätä. Lähetämme yhteistyötä

edistävän viestin Mirka Löfille.

Kokouksessa tuli myös puheeksi auringonkukkien istuttaminen suurissa

määrissä. Me näemme myös sen hyödyllisenä ja suhteellisen halpana.

• Sivistyslautakunnan kokous

Käytiin läpi urheilukeskuksen alueen rahoituksia ja mieleemme tuli

Padel-kentät.

• Perusturvalautakunnan kokous

Uutta kokousta ei ole ollut kokouksiemme välissä.

Mutta perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta tapasivat ja he

kehuivat ideaa koululaisten mielenterveystarkastuksesta, joka oli

alunperin nuorisovaltuuston kehittämä. Siellä puhuttiin myös nuorten

mielenterveyspalveluiden kehittämisestä.

• Elinympäristölautakunnan kokous

Elinympäristölautakunnan kokouksessa ei noussut mitään

nuorisovaltuustoon liittyvää.

9. Nuorisosilta/Silta-foorumi 28.4. (klo 18:00)

Kuntapäättäjien ja kuntalaisten vuorovaikutusta edistävien työpajojen

avulla on tarkoitus etsiä ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin. Mainostamme

Silta-foorumia kouluissa sekä sosiaalisessa mediassa.

10. Nuorisolipun tilanne



Antero Aleniukselle pitää laittaa sähköpostia, jossa tiedustellaan

nuorisolipun tilanteesta.

11. Halvempi kuntosali

Haluamme halvempia kuntosalikäyntejä nuorille, jotta parannamme nuorten

liikkuvuutta.

12. Lausunto tuulivoimapuistosta

Nuorisovaltuuston virallinen kanta on kannatus 15 tuulimyllylle.

Viljo Paavola tekee Ikaalisten nuorisovaltuuston kanssa yhteisen kannanoton,

mikäli he ovat samaa mieltä. Asiaan palaamme työskentelytapaamisessa.

13. Yhteiskoulun aamupala

Aamupalalla on käynyt vain 50 oppilasta keskimäärin.

Seuraamme vielä kokeilun loppuun ja pureudumme sitten syvemmin

tietoihin.

Kokouksessa nousi jo ylös parannusehdotus; Koska hedelmät eivät kelpaa,

miten olisi pelkkää kaurapuuroa aamupalaksi.

14. Hävikkiruuan hyötykäyttö

Kaarinassa jaetaan vanhuksille SPR:n puolesta koulujen hävikkiruokaa, joten

näin voitaisiin tehdä myös Hämeenkyrössä.

Pyrimme tekemään “Älä leikkaa kouluruuasta” kampanjan.

Mikäli ruoka parantuu, sen parantunutta laatua tulee mainostaa.

Mahdollinen yhteistyö SASKYn kanssa.

Rakennamme tätä asiaa vielä työskentelytapaamisessamme.



15. Hyvätyyppi-äänestys

Nuorisovaltuusto kannattaa rahallisen stipendin antamisen jatkamista.

16. Nuvien tapaamiset

Pyydämme Ikaalisten nuorisovaltuustoa tulemaan meille kylään ja me itse

menemme tapaamaan Tampereen nuorisovaltuustoa. Tämän suunnittelua

jatketaan yksityisesti viestein.

17. Ammattikoulun tilanne

Ammattikoulun opiskelijakunnanhallitus on olemassa, mutta niillä ei ole

ollut kokouksia. Leevi Mäensivu kysyy Juha Tapiolta halituksen

olemassaolosta.

18. Esa Järvenpään aloite

Nuorisovaltuuston virallinen kanta on, että kannatamme aloitetta

moposuoran kera.

Kirjoitamme kannanottomme puhtaaksi työskentelytapaamisessa.

19. Eräretki

Hämeenkyrön Hälläpyörät ovat valmiita tekemään yhteistyössä meidän

kanssamme. He haluaisivat jonkin päivämäärän.

Suunnitelmana on, että eräretki olisi viikolla ja se kestäisi yhden yön.

Tämän suunnittelua Hämeenkyrön Hälläpyörän kanssa jatkaa Pipsa

Pääskynkivi ja Joonas Salonen.

20. Muut esille tulevat asiat

Anu kertoi yhteisistä asioista.



Koululla on “nännäri” ongelma eli opiskelijat tarttuvat toisiaan nänneistä.

Tätä vastaan taisteluun tulee tehdä kampanja.

Vieraanamme oleva Leevi Mäensivusta tuli nuorisovaltuustolle ammattikoulu

Iisakin asioiden tiedottaja sekä neuvonantaja.

21. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 17.5.2021 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta,kokoustila

Ilves.

Työskentelytapaaminen on 19.4.2022 klo 16:30 Sillan taukotilassa.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:02.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja




