
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

11.10.2022

Aika 11.10.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, Sininen luokka

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

(x) Joonas Salonen

(x) Aaro Kulmala

() Jesse Putkonen

(x) Viljo Paavola

(x) 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 17:08.



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 Joonas Salonen ja Jonne Ahola.

5. Edustustehtävät

5.1 Kunnanvaltuusto

Heinijärven koulun pihan turvallisuudesta oltiin käyty keskustelua. Mirka Löfin

aloiteen pohjalta alkaneet yhdenvertaisuuskoulutukset ovat edenneet hyvin. Oli

ollut puhetta, että tulevaisuudessa koulutettaisiin myös muita henkilöitä kuin

opettajia.

5.2 Sivistyslautakunta

28.9. kokouksessa keskusteltiin nuorisovaltuuston toiminnasta osana

kuntaorganisaatiota. Katariina Hätönen oli maininnut, että on tärkeää pitää kaikki

asiasta ajan tasalla.

Talousseminaarissa oltiin puhuttu tulevasta urheilukeskuksesta, jonka suunnittelua

ja rakentamista ollaan jatkamassa. Nuorisopalvelut olivat hakeneet avustusta

koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi. Nuorisopalvelut haikailevat

varhaisnuoriso-ohjaajaa, eli nuoriso-ohjaajaa alakoululaisille.

Vilja Martikainen saapui ajassa 17:24.

5.3 Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunnan kokouksessa tarkasteltiin perusturvan taloustilannetta ja

hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueelle on tulossa nuorisovaltuusto, jonka paikan

näillä näkymin täyttää Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto.

5.4 Elinympäristölautakunta

Edustajaa ei ollut kokouksessa ylioppilaskirjoitusten vuoksi.

5.5 Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Manun kokous pidettiin Nokian nuorisofoorumin yhteydessä. Nuorisofoorumiin

kokoontuu nuvalaisia ympäri Pirkanmaata.

6. Ajankohtaiset asiat

6.1 Puheenjohtajan ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6.2 Nuoriso-ohjaajan katsaus

Anu kävi tapaamassa monialaisten opettajia Vaikuta! -päivän, joka järjestetään

yseille tiistaina klo 8:30—12:30 1.11., tiimoilta. Yhteistyökumppaneita pisteiden

järjestäjiksi on delekoitu. Tapahtuma liitetään osaksi monialaisia opintoja, jolloin

se tulee luontevasti osaksi opetusta. Nuva haluaa pitää oman rastipisteen, jonka

sovittiin alustavasti olevan samanlainen kuin viime vuonna, mutta päivitettynä

versiona. Piste suunnitellaan työskentelytapaamisessa valmiiksi.

Opettajat haluavat järjestää eduskuntavaalipaneelin keväällä yhteiskoululla

mahdollisesti ysiluokkalaisille ja lukiolaisille. He pyysivät nuvaa tekemään

yhteistyötä. Olemme jatkossa yhteydessä heihin asian tiimoilta.

Jyri Rantamäki halusi tietää bänditilasta. Asiaa selviteltiin ilman kuntalaisaloitetta.

Jos asia ei etene, teemme asiasta kuntalaisaloitteen.

Kun seuraavan kerran ysiluokkalaiset tekevät kuntalaisaloitteita, pyritään

selkiyttämään, mitkä asiat mahdollisesti etenisivät kunnassa ja olisivat

toteutettavissa. Viime kerralla asiat olivat pääosin sellaisia, etteivät ne olleet



kunnan päätettävissä. Seuraavalla kerralla myös aloitteiden tekijät haluttaisiin

mukaan kirjoittamaan aloitteita palveluun, jolloin meidän ei tarvitsisi tehdä niitä

yksin ja lisäksi aloitteessa näkyisi sen suunnittelijoiden kädenjälki.

Kaisa on laittanut viestiä kunnanjohtajalle tilanteesta, jossa nuorisovaltuutetun

oma nimi oli kirjoitettu lehtijuttuun nuvan kannan perään, eikä sen ollut tarkoitus

näyttää henkilökohtaiselta mielipiteeltä. Viralliset lausunnot lähetetään jatkossa

PDF:nä ja allekirjoitukseksi laitetaan pelkkä nuva, jolloin ei tule sekaannuksia,

eivätkä asiat kohdistu tällöin yhteen henkilöön.

Jonne Ahola poistui ajassa 18:30.

6.3 Tellonym-viestit ja muu palaute

Ei uusia viestejä tai palautetta. Tellonym-linkin mainostusta jatketaan

Instagramissa ja jatkossa myös TikTokissa.

7. Toimikauden pituus

Tällä hetkellä kautemme pituus on kaksi vuotta, ja se jatkuu vielä tammikuusta

vuoden ajan. Melkein kaikissa nuvissa on siirrytty kahden vuoden kauteen, sillä

pesteihin perehtymisessä kestää aikansa. Toimikauden pituuden vaihtamiselle ei

kuitenkaan nähdä keskustelun jälkeen tarvetta. Aloitamme tammikuussa

vuosittaisen pestikatsauksen, joka varmistaa, että pestit jakaantuvat tasaisesti.

8. Lasten ja nuorten elintapaohjauksen palvelutarjotin -kokous

Viljo Paavola, Leevi Mäensivu sekä Anu Hänninen olivat edustamassa Lasten ja

nuorten elintapaohjauksen palvelutarjotin -kokouksessa. Kaikilla kuntien

nettisivuilla täytyy olla materiaalia kuntalaisten hyvinvoinnista. Kyseinen ohjeistus

on tullut hyvinvointialueelta. Kokouksessa saimme kutsun ehkäisevän päihdetyön

kokoukseen. Sinne lähtee edustamaan nuvaa Viljo Paavola ja Leevi Mäensivu.

9. Nuoriso Leaderin uusi edustaja

Nuoriso Leader on kehitysyhdistys, joka antaa rahoitusta nuorten

yleishyödyllisiin projekteihin ja asioihin. Nykyään Aaro Kulmala on puheenjohtaja



ja Vilja Martikainen jäsen. Miro Kulmala, joka ei enää ole nuvassa, oli yhdistyksen

jäsen. Nyt tarvittaisiin vielä kolmas edustaja. Yhdistyksessä on mukana

nuorisovaltuutettuja Sastamalasta, Hämeenkyröstä, Punkalaitumelta ja Huittisista.

Uudeksi edustajaksi Nuoriso-Leaderiin valittiin Essi Kyröjoki.

10. Lausunto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta

Suunnitelma on sähköpostissa, ja sitä kommentoidaan Whatsappiin. Kirjoitetaan

lausunto työskentelytapaamisessa kommenttien pohjalta.

11. Aktiivipäivät 30.9.—2.10.

Tapahtumassa olleet kertoivat muille nuvalaisille tarvittavat asiat työpajojen

aiheista, puhujista ym.

12. Jouni Ovaskan tapaaminen 4.10.

Kävimme läpi, mitä olimme puhuneet Jouni Ovaskan kanssa. Hän oli maininnut

aikovansa myös itse tiedustella Länsilinjoja bussien vuorojen vähyydestä ja

huonosta aikataulusta. Aiomme myöhemmin tiedustella Jouni Ovaskalta, millaisen

vastauksen hän sai.

13. Sivistysjohtajan sähköposti

Toimintaohje nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston ja koulun yhteistyöstä tehtiin

Anu Hännisen ja Iina Salmisen toimesta. Iina Salminen toimii Yhteiskunnan

oppilaskunnan hallituksen sekä opiskelijakunnan hallituksen ohjaavana opettajana.

Selvitykselle oli tarvetta, sillä osalle virkamiehistä oli epäselvää nuorisovaltuuston

tehtävät ja toimintamallit. Jatkossa nuva ottaa kouluun liittyvissä asioissa yhteyttä

oppilaskunnan hallitukseen ja opiskelijakunnan hallitukseen koulun johdon sijaan.

Tämä toimii hyvin, sillä nuvan ja opiskelijakunnan ohjaava opettaja kokoustavat

yhdessä kerran kuussa.



14. Sasky

Ammatti instituutti Iisakissa on nykyään opiskelijakunnan hallitus. Osaran

maaseutuopetusyksikköön haluttaisiin myös sellainen. Viljo Paavola on ollut rehtori

Joni Liukkoseen yhteydessä liittyen nuvan esittelyihin ammattikoululla, mutta

vastausta ei ole vielä saatu. Leevi Mäensivu lupasi tiedustella asiaa.

15. Eduskuntavaalit

Aiempi kunnanvaltuutettu Lepistö oli tehnyt aloitteen liittyen koulupäivän aikana

mahdollisuuteen käydä äänestämässä. Aloite on mennyt läpi jo kauan sitten, mutta

haluaisimme tietää, miten asia etenisi jatkossa. Eduskuntavaalit ovat tulossa,

joten asia on nyt ajankohtainen

16. Hämeenkyrön nuorisofoorumi

Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle tuli vain Hämeenkyrön hakemus

nuorisofoorumikunnaksi. Järjestämme siis nuorisofoorumin keväällä. Sovimme

ideointipalaverin asiaan liittyen. Saamme luultavasti miettiä päivämäärän

tapahtumalle itse.

17. Nuorisolippu

Nuorisolippu meni kunnanhallituksessa läpi. Lippu, joka on voimassa 60 päivää,

sisältää 15 matkaa. Nuorisolippu hinnat ovat puolet halvempia kuin

Hämeenkyrö-lipun.

Nuorisolippua täytyy markkinoida ahkerasti. Suunnitellaan markkinointikampanjaa,

jossa nuoret ottaisivat itsestään kuvan bussipysäkillä ym. Mainostetaan myös

Instagramissa, TikTokissa sekä kouluille ilmoitetaan asiasta jopa säännöllisesti. Osa

lipun kohderyhmään kuuluvista ei käy koulua Hämeenkyrössä, jolloin mainostusta

täytyy lisätä ehkä myös muihin kouluihin.

18. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.



19. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 7.11.2022 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, Sininen luokka.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:32.

Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


