
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

16.08.2022

Aika 16.08.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, Sininen luokka

Läsnä:

() Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(x) Joonas Salonen

() Touko Martikainen

() Miro Kulmala

(x) Aaro Kulmala saapui kohdassa 8

() Jesse Putkonen

(x) Viljo Paavola

() Essi Kyröjoki

(x) Leevi Mäensivu

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja, kokouksen sihteeri

(x) Kaisa Honkala, nuoriso-ohjaaja & nuorisopalveluiden esihenkilö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Viljo Paavola avasi kokouksen ajassa 17:10.
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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 Joonas Salonen ja Vilja Martikainen.

5. Ajankohtaiset asiat:

- Puheenjohtajan ilmoitusasiat

Ei uutta kesän ajalta

- Nuoriso-ohjaajan katsaus

Selvitellään eduskunta-retken mahdollista ajankohtaa, syysloma huono

ajankohta monelle

Käytiin läpi nuvan ja oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten työnjakoa ja

yhteistyötä jatkossa

Kyseltiin nuvan halukkuutta olla yhteistyökumppanina yläkoulun

työelämäpäivässä, osallistuminen henk.koht. mahdollisuuksien mukaan.

- Tellonym-viestit

Ei viestejä.

6. Toimielinten kuulumiset:

Sivistyslautakunnalla ollut nopea kokous kesäkuussa, ei nuvaan tuotavaa.
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Perusturvalautakunnan toimintaa ollaan ajamassa alas, kokouksia ei ole ollut

kevään jälkeen

Elinympäristölautakunnassa ollut keskustelua yleiskunnallisista asioista,

joista ei erityisesti nuoria koskevaa.

7. Yhdeksäsluokkalaisten aloitteet

Yhdeksäsluokkalaisten yhteiskuntaopissa on tehty aloitteita ja niistä on

äänestetty. Voittaja-aloitteet olivat “Busseja perämettään” ja

“Ympärivuorokautinen kauppa”. Kokouksessa käytiin kaikki aloitteet läpi, ja

huomattiin monen niistä olevan jo tiedossa tai jopa mennyt kunnassa

tietoon, kuten moposuoratoive tai parannukset Yhtärin parkkitilanteeseen.

Opettaja on pyytänyt nuvaa viemään voittajaehdotukset

kuntalaisaloite-sivulle, tehdään työskentelytapaamisessa.

8. Strategia-innostajat 25.5., sekä 9.6.

Tavoitteena oli tehdä strategialle pohjaa kunnanhallitukselle, keskustelua

käyty erityisesti vanhan kolmostien elävöittämisestä. Maaseutumaisuus ja

Tampereen läheisyys ovat valtteja. Osallisuus nähdään tärkeänä. Kunnan

markkinointivideossa voisi olla osa myös nuorilla?

9. SPR:n yhteydenotto

Paula Saarilahti paikallisesta SPR:stä ollut yhteydessä puheenjohtajaan.

Kysytty mm. mahdollisuudesta järjestää Nälkäpäivä-keräys kouluilla, tämä

luvattu delegoida eteenpäin (oppilas- ja opiskelijakunnan hallituksen

ohjaavalle opettajalle). SPR:n puheenjohtaja tulisi mielellään nuvan

kokoukseen tutustumaan ja esittelemään toimintaa ja nuorille suunnattuja

kursseja, sovitaan päivämäärä tulevaan kokoukseen tai

työskentelytapaamiseen.

10. Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaava ehdotus lausuntopyyntö

Lausuntopyyntöön vastataan, kirjoitetaan työskentelytapaamisessa.
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Palasimme kohtaan 6. Elinympäristölautakunnan osalta.

11. Mediakoulutus

Olisi hienoa tukea nuoren yrittäjän työtä, mutta koetaan, että

nuorisovaltuustolle ei juuri nyt olisi budjettiin nähden riittävää hyötyä,

koska sometiimi kokee pärjäävänsä tällä hetkellä ajankohtaisesti.

12. Aktiivipäivät 30.9-2.10

Nuorisovaltuutettujen tärkein koulutusviikonloppu, kysytään kiinnostuneita

ja Anu ohjeistaa ilmoittautumisen, kunta kustantaa osallistumisen. Sovitaan

lähtijöistä viimeistään elokuun lopussa.

13. Tampereen nuorisovaltuuston tapaaminen

Tämä ollut vireillä Nysseen liittyen, nyt ei ehkä ole sellaista yhteistyöasiaa,

joka olisi ajankohtainen. Tampere kuitenkin tervetullut vierailemaan

Hämeenkyröön!

14. Kuntosalille vyöt -sähköposti

Nuorelta on tullut nuorisovaltuustolle toive, että Sykkeen kuntosalille

saataisiin kaksi painonnostovyötä. Laitetaan toiveesta viesti

liikuntakoordinaattorille.

15. Jäsenmuutokset

Touko Martikainen ja Miro Kulmala lopettavat nuorisovaltuustossa kunnasta

muuttamisen vuoksi. Varasihteeri Pipsa Pääskynkivi siirtyy sihteeriksi.

Nuvaan tulossa myös ainakin yksi uusi jäsen!

16. Tiedotteet:

- Tapahtuma

Tapahtuma nyt perjantaina klo 19:00-> , varmisteltiin työnjakoa, kaikki

hyvin tapahtuman suhteen.

- Nokian nuorisofoorumin! 8.10.

Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous + yhteistä ohjelmaa.

Aktiivipäivien läheisyys aiheuttaa vähän ongelmia, mutta Vilja ja Pipsa

manun jäseninä (ja varajäsenenä) voisivat lähteä edustamaan. Seuraavaa
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nuorisofoorumin järjestäjäkuntaa etsitään, Hämeenkyrön nuva olisi

kiinnostunut, voidaan tehdä hakemus työskentelytapaamisessa.

17. Muut esille tulevat asiat

- Viljo edustaa Hämeenkyrön nuvaa Nuva ry:n Huipputapaamisessa Helsingissä

2.9.

- Jouni Ovaska, kansanedustaja, olisi halukas tapaamaan nuorisovaltuustoa

syksyn aikana. Vilja hoitaa yhteydenpitoa, ja koittaa sopia päivää.

- Nuoriso-Leaderiin tarvitaan Miron tilalle uusi jäsen Hämeenkyrön nuvan

edustajaksi. Sovitaan tästä ensi kokouksessa, omaa halukkuuttaan voi

miettiä.

- SASKYstä pyydetty nuoria edustamaan nuorten EU-tapahtumaan, Leevi

ilmoittautunut halukkaaksi ja voi tuoda sieltä tietoa myös nuvaan.

18. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 6.9.2022 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, Sininen Luokka.

Seuraava työskentelytapaaminen: 30.8. klo 16:30-20 nuorisotalo Prikassa

(Oikopolku 3).

Syksyn muut kokoukset: 11.10., 8.11., 7.12.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:27.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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