
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

6.9.2022

Aika 6.9.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, Sininen luokka

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(x) Joonas Salonen

() Aaro Kulmala

(x) Jesse Putkonen

(x) Viljo Paavola

() Essi Kyröjoki

(x) Leevi Mäensivu

(x) Jonne Ahola

(x) Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

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

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 tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katariina Hätönen ja Leevi Mäensivu.

5. SPR:n Kari Lehtiniemen tapaaminen

Kari Lehtiniemi kertoi SPR:n toiminnasta valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Nuorisopalvelut haluaisivat markkinoida ensiapukoulutusta nuorille siten, että

saataisiin vähintään 10 hengen porukka kokoon. Nuva auttaa markkinoinnissa.

Oppilaskunnan ja opiskelijakunnan hallituksia voisi pyytää myös markkinointiin

avuksi.

6. Ajankohtaiset asiat

- Puheenjohtajan ilmoitusasiat

Aktiivipäiville on lähdössä Vilja, Viljo, Pipsa, Joonas, Leevi, Anu ja Kaisa.

Kävimme nopeasti läpi, mitä Aktiiveilla tapahtuu. Yhteiskyyti on suunnitteilla

Ylöjärven ja Tampereen kanssa.

- Nuoriso-ohjaajan katsaus

Sähköpostissa on VANUPO-kysely, johon kaikkia nuvalaisia pyydetään

vastaamaan.

- Tellonym-viestit ja muu palaute



Mitään viestejä ei ole tullut.

7. Toimielinten kuulumiset

Viimeisin sivistyslautakunnan kokous oli 24.8. Sivistyslautakunnassa on

kantaa ottamalla haluttu vahvistaa nuorisovaltuuston asemaan kunnassa.

Perusturvalautakunnalla ei ole ollut kokousta.

Kunnanvaltuuston ja elinympäristölautakunnan edustajat eivät olleet kokouksessa.

Muistutettiin, että varajäsenille täytyy ilmoittaa hyvissä ajoin, jos heitä tarvitaan.

8. Tapahtuman purku

Järjestimme nuorten keikkaillan 19.8. Tapahtuma sujui erittäin hyvin.

Kävimme läpi tapahtumakulut ja totesimme kulujen olleen kohtuulliset

kävijämäärään suhteutettuna.

9. Syksyn toimintasuunnitelman katsaus

Toimintasuunnitelmaan on merkitty nuvan esittelyä syyskuulle. Koemme sen

olevan tärkeää tiedotuksen kannalta, vaikka emme uusia jäseniä nyt suoranaisesti

tarvitsekaan. Esittelyt suoritettaisiin yhteiskoululla (yläkoulu ja lukio) ja

ammattikoululla. Viljolla on PowerPoint valmiina. Voisimme samalla järjestää

kyselyn, jossa kysyttäisiin mielipidettä jostain ajankohtaisesta aiheesta, koska

tällöin saisi hyvin vastauksia. Esittelyjä voisi mennä pitämään alustavasti Viljo,

Leevi, Katariina, Pipsa, Vilja ja Joonas. Työskentelytapaamisessa setvitään sopivia

aikoja ja esittelijöitä eri paikkoihin.

Jesse Putkonen ja Jonne Ahola poistuivat ajassa 18:26

Lokakuun Helsinki-reissu eli Eduskuntavierailu on siirretty keväämmälle, pääsiäisen

tienoille.

Vaikuta! -päivä järjestetään marraskuussa. Olimme viime vuonna mukana ja

haluamme olla mukana myös tänä vuonna. Pisteen suunnittelu aloitetaan

lähempänä.



Päätimme, että emme järjestä joulukuussa joulukahveja kouluilla, sillä niiden

järjestämiseen kuluu paljon resursseja.

Päivitämme toimintakertomuksen työskentelytapaamisessa.

10. Huipputapaaminen 2.9.

Puheenjohtaja Viljo Paavola kävi Helsingissä Nuva ry.:n järjestämässä

Huipputapaamisessa.

Viljo kertoi tapaamisen herättämistä ideoista. Luennolla esiin tullut

Zekki-nettisivu antaa elämänhallintaohjeita niillä elämän sektoreilla, joihin yksilö

tarvitsee apua.

11. Nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyö

Nuoriso-ohjaaja Kaisa alusti asiaa. Kommentoimme työskentelytapaamisessa

toimintaohjetta nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa.

10. Muut esille tulevat asiat

Nuorisofoorumi on Nokialla 8.10. Manun jäsen Pipsa ja varajäsen Vilja

lähtevät, koska foorumin yhteydessä Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto

kokoustaa.

Matkahuollon nuorisolipun tilannetta tiedustellaan jälleen, sillä asia ei ole edennyt

kevään jälkeen. Otamme yhteyttä kunnanjohtajaan.

Ysiluokkalaiset tekivät aloitteita viime keväänä yhteiskuntaopin tunnilla. Meidän

oli tarkoituksena viedä aloitteet Kuntalaisaloite.fi -palveluun. Kaksi potentiaalista

aloitetta ollaan kuitenkin jo selvitetty nuvan toimesta, eikä niitä siksi kannata

laittaa enää kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Yhteiskuntaopin opettaja Jyri

Rantamäki oli samaa mieltä asiasta.

Bänditilan mahdollisuutta on selvitelty, koska Koskilinnan kyseinen toiminta on

päättynyt. Potentiaalinen paikka on löydetty, mutta yksittäisiä asioita on kuitenkin

vielä selvitettävänä.



Kaikkien koulujen opettajia olisi hyvä muistuttaa nuvasta. Kuudesluokkalaisilla on

jo yhteiskuntaoppia ja Anu Hänninen pitää myös itse alakouluilla

Elämäntaitotunteja, jolloin asiasta voisi mainita näissä yhteyksissä.

Pikkujoulujen ajankohtaa mietittiin. Joululoma näyttäisi olevan paras ajankohta,

sovittiin alustavasti 3.1.2023.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 11.10.2022 klo 17:00  Monitoimitalo Silta, Sininen

luokka.

Seuraava työskentelytapaaminen on 13.9.2022 klo 16:30 Prikassa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:29.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


