
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

17.5.2022

Aika 17.5.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, kokoustila Ilves

Läsnä:

() Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(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

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Viljo Paavola avasi kokouksen ajassa 17:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Kulmala ja Joonas Salonen.

5. Ajankohtaiset asiat:

- Puheenjohtajan ilmoitusasiat

- Nuorisovaltuustolle on tullut kokousnuija ja Ipad.

- Nuoriso-ohjaajan katsaus

- Nuorisovaltuusto ei lähde kokoustamaan risteilylle.

- Emme saa @hameenkyro sähköpostia. Nuoriso-ohjaajamme sai

oikeudet kunnan Facebook-sivuun.

- Tabletti on puheenjohtajan hallussa ja hän jakaa sitä tarvitseville

nuorisovaltuustolaisille. Tabletti on myös vuokralla, joten olemme

siitä vastuussa, mikäli sille sattuu jotain, on nuoriso-ohjaajaan

otettava yhteyttä hetimiten.

- Anu Hänninen keskustelee oppilas- ja opiskelijakunnan hallituksen

ohjaavan opettajan kanssa nuorisovaltuuston, oppilas- ja

opiskelijakunnan hallituksen vastuualueista yhteiskoululla.

- Nuorisotalolle tulee kesäkuuksi Pride-lippu esille.

- Tellonym-viestit

- Ei ole tullut uusia viestejä.

6. Toimielinten kuulumiset:

- Maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous

- Ei mitään tärkeää huomioitavaa.

- Kunnanvaltuusto

- Ei nuorisovaltuustoon vaikuttavaa.

- Perusturvalautakunta

- Kokouksessa ei ollut edustajaa.

- Sivistyslautakunta

- Ei nuorisovaltuustoon vaikuttavaa.

- Elinympäristölautakunta

- Ei nuorisovaltuustoon vaikuttavaa.

7. Kulttuuriparlamentti 4.5.

- Vilja Martikainen ja Viljo Paavola kertoivat kultuuriparlamentin

tapaamisesta.

8. Elinympäristökoordinaattorin tapaaminen 2.5.

- Hänen kanssaan puhuttiin yleisesti nuoriin liittyvistä ajankohtaisista

asioita.



9. Somesuunnitelma

- Viljo Paavola jakoi ehdotuksia someen liittyvistä asioita.

- Nuorison positiivisten asioiden ylös nostamista

Facebook-tilillämme. Päätimme, että tiliämme käytetään vain

tärkeisiin asioihin.

- TikTok-tili hankitaan äänestyksen päätöksellä.

10. Yhdenvertaisuuskäytännön hyväksyminen

- Kunnalle on tulossa uusi nuorisopalveluiden

yhdenvertaisuussuunnitelma. Se koskee myös nuorisovaltuustoa, joten

meille esitettiin tämä suunnitelma.

11. Klaara-hankkeen elvytys

- Kunnalta tuli rahaa korjata vanha Klaara tieliikenne kelpoiseksi, joten

se saadaan vielä täksi kesäksi käyttöön. Tämä antaa aikaa kerätä

rahaa uuden Klaaran hankintaan.

- Mahdollisuuksien puitteissa olisi tarkoitus hankkia mahdollisimman

ympäristöystävällinen tila-auto.

12. Ryhmäytyminen

- Päätimme, että meillä on 15.6. klo 17:00 nuorisotalolla

ryhmäytymispäivä.

13. Parkkipaikkahanke

- Nuvan katosta mahdollisesti siirretään, jotta parkkipaikka laajenee.

14. Vastuunjaon hyväksyminen

- Hyväksyimme vastuunjaon.

15. Tapahtumahanke

- Nuorisovaltuusto haluaa vain rakentaa nuorten osuuden. Lisäksi,

koska aika alkaa loppua, voisimme siirtää tapahtuman seuraavalla

vuodelle.

- Järjestämme silti pienempää tapahtumaa kunnan nuorille

Landefest-viikonloppuna. Valitsimme sitä varten tapahtumatiimin.

- Rahoitamme maksimissaan 3000 euroa tähän pieneen viihteeseen.

16. Eräretki

- Ei onnistu partion kanssa yhteistyössä.

- Tapahtumatiimi jatkaa tämän suunnittelemista.

17. Tupakoinnin torjunta



- Viemme asian eteenpäin oppilas- ja opiskelijakunnille.

18. Hankinnat

- Puheenjohtaja kertoi hankinnoista.

19. Opiskelijakunnan, nuorisovaltuuston, rehtorin ja kunnan päättäjien

tapaaminen 6.5.

- Ruoka-ajat eivät järky.

- Kuulutuslaitteisto on saatava toimimaan turvallisuussyistä.

20. Nuorisofoorumin 7.5.

- Moni nuorisovaltuustolainen oli mukana nuorisofoorumissa

tutustumassa muihin nuorisovaltuustolaisiin.

- Hämeenkyrö voisi myös järjestää nuorisofoorumin.

21. Ruokapalvelupäällikön tapaaminen 9.5.

- Ateria- ja puhtauspäällikkö ajaa hävikin vähentämistä eteenpäin.

- Koska lakiteknisistä syistä hävikkiä ei voida myydä, joten sen voisi

antaa ilmaiseksi jollekin, joka sen sitten myy halvalla.

- Ruokaa voitaisiin myös tulla syömään koululle.

22. Strategia-ilta 12.5.

- Viljo Paavola kertoi muille nuorisovaltuutetuille Strategia-illasta.

23. Nuoriso-silta 28.4.

- Nuoriso-sillan aiheet ovat etenemässä eteenpäin. Oli ikävää, että

mukana oli kovin vähän päättäjiä mukana.

24. Muut esille tulevat asiat

- Ukrainalaiset Hämeenkyrössä: kuntaamme on saapunut Ukrainalaisia,

jotka ovat yksinäisiä. Voisimme tehdä jotain heitä osallistavaa.

- Toimintasuunnitelmaa tulee muuttaa, mutta tämä tehdään vasta

syksyllä.

- Leevi Mäensivu aloittaa nuvan jäsenenä.

25. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 16.8.2022 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, kokoustila

Ilves.

26. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:05.



Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


