
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

14.03.2022

Aika 14.03.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen, etänä saapui 17:15 ja poistui 17:56

(x) Joonas Salonen

(x) Touko Martikainen

() Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala

(x) Jesse Putkonen

(x) Viljo Paavola

(x) Essi Kyröjoki, etänä

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

(x) Vierailijana Lotta Liuhamo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Viljo Paavola avasi kokouksen ajassa 16:48.



2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Kulmala ja Vilja Martikainen.

5. Rauno Mäen tapaamisen pohdinta

Esittelimme nuvaa ja tämän toimintaa kunnanhallituksen puheenjohtajalle

Rauno Mäelle.

Keskustelimme budjetin mukauttamisen vaikutuksesta nuoriin ja totesimme,

että vaikutus nuoriin itseensä on minimaalinen.

Puhuimme myös Iisakin vähäisestä tiedosta ja vaikutuksesta

nuorisovaltuustossa. Pyrimme tehdä jotain mainostavaa toimintaa Iisakkiin.

Viljo Paavola laittaa viestiä Iisakin rehtorille Joni Liukkoselle tapaamisesta

nuorisovaltuuston kanssa.

Ikaalisten nuvan tapaaminen nousi ylös. Mietimme asiaa myöhemmin.

Moottoriurheilualue aloite. Esa Järvenpää on tehnyt aloitteen 4/2020, joka

on mahdollisesti samoilla linjoilla kanssamme. Aiomme tehdä kannanottoa

tukien tätä, mikäli olemme samaa mieltä. Aloite ei ole näkyvillä, joten

aiomme pyytää aloitetta luettavaksemme.

Vaikutusten arvioinnit ovat pakollisia ja me nuorisovaltuustona voisimme

kertoa vaikutuksista nuoriin. Rauno Mäki kertoo tästä kunnanhallituksessa.

Meidät myös saatetaan kutsua aika ajoin kunnanhallitukseen keskustelemaan

nuoriin vaikuttavasta asiasta.



6. Aktiivipäivät

Pirkanmaan piirihallituksen edustaja ja meidän nuvakummimme Lotta

Liuhamo mainiosti Aktiivipäiviä.

Hyvinkäällä olisi Aktiivipäivät 8.-10.4.2022 ja osallistuminen maksaa 100€

per ja joka kolmas lähtijä on ilmainen. Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2022

Meiltä halukkaana ovat nyt Viljo Paavola, Pipsa Pääskynkivi, Vilja

Martikainen, Joonas Salonen. Ohjaaja Anu lähtee mukaan.

7. Yhdeksäsluokkalaisten monialaiset opinnot

Lähetimme viestiä Jyri Rantalalle asiasta.

8. Hinkutyöryhmän olemassaolon selvitys

Saatu vastauksemme on, että hinkutyöryhmä on laitettu taka-alalle. Jotta

hiilineutraalisuus saadaan taattua, laitamme viestiä päättäjille.

Viestiä laitetaan kunnanjohtajallemme Antero Aleniukselle,

Elinympäristöjohtajalle Ritva Asula-Myllylä ja talous- ja hallintojohtajalle

Tiina Palorannalle.

Haluamme myös saada nuorisovaltuuston edustajan hinkuun.

9. Moposuora projekti

Moposuora on jo kunnan päättäjien tiedossa.

Nuvan seuraava askel on käsitelty tämän pöytäkirjan kohdassa 5.

10. Aloite: Sähkötolpat

Kysymme opettajien kautta sähkötolppien tarvetta opiskelijoille lukiolla.

11. Maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous 12.3.



Nuorisovaltuustolle on rakennettu anonyymi kannanottopaikka nimeltään

Tellonym sosiaaliseen mediaan.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto tekee opettajille jaettavan paketin, jossa

kerrotaan maakunnallisen nuorisovaltuuston ja nuorisovaltuuston

toiminnasta.

Nuorisovaltuustolle myös kerrottiin maakunnallisen kunnanvaltuuston

viimeaikaisesta toiminnasta.

12. Julkisenliikenteen kehitys

Kun Nysse aloitetta puitiin, saimme tietoomme, että Hämeenkyrön reitin

eivät ole saatavissa Nyssen alle. Täten:

Saimme ajatuksen, että valtakunnalliset päättäjät eivät välttämättä tiedä

pienempien kuntien julkisen liikenteen ahdinkoa.

Tästä johtuen Vilja Martikainen laittaa viestiä liikenneministerille.

13. Tarkastuslautakunnan kokous

Viljo Paavola oli käymässä tarkastuslautakunnan kokouksessa, jossa hän

kertoi nuorisovaltuuston toiminnasta.

Me saimme mahdollisuuden mennä SASKYyn kertomaan nuorisovaltuuston

toiminnasta.

14. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus.

Joonas Salonen poistui ajassa 18:57

13. Muut esille tulevat asiat

Joonas Salonen toi tietoomme, että hyvinvointialueen myötä

Hämeenkyröönkin olisi tulossa parempia mielenterveyspalveluita nuorille.



Nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto voisivat tavata muita

Nuorisovaltuustoja, vanhus- ja vammaisneuvostoja samalla bussilla.

Nuorisovaltuusto järjestää Hämeenkyrön kattavan munajahdin

nuorisopalveluiden kanssa. Tämä siirretään työskentelytapaamiseen

22.3.2022 klo 16:30

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 12.4.2021 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila

Ilves.

Työskentelytapaaminen 22.3.2022 klo 16:30 osoitteessa Eteläntie 36.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:28.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


