
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO 

Yleiskokous                                                                    

7.11.2022 

                    

Aika                   7.11.2022 klo 17:00                                      

Paikka               Monitoimitalo Silta, Sininen luokka 

  

 Läsnä: 

(x) Pipsa Pääskynkivi 

(x) Vilja Martikainen 

(x) Katariina Hätönen  

(x) Joonas Salonen 

(x) Aaro Kulmala 

(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 17:08. 

 

 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 Vilja Martikainen ja Jesse Putkonen. 

 

5. Edustustehtävät 

5.1 Kunnanvaltuusto 

Kunnanvaltuuston kokous on päällekkäin nuorisovaltuuston kokouksen 

kanssa. 

 

5.2 Sivistyslautakunta 

Kokouksessa oli asiaa taloussuunnitelmasta sekä peruskoulun ja toisen 

asteen oppilaitosten lukuvuosisuunnitelmista. 

 

5.3 Perusturvalautakunta 

Kokous oli perusturvalautakunnan viimeinen sote-uudistuksen vuoksi. Joonas 

Salonen kiitti siitä, kuinka hyvin lautakunta on kuunnellut nuvaa. 

 

5.4 Elinympäristölautakunta 

Yhteiskoulun parkkipaikasta käytiin keskustelua. 

 

5.5 Maakunnallinen nuorisovaltuusto 

Ei ole kokoustanut. 

 

6. Ajankohtaiset asiat 

6.1 Puheenjohtajan ilmoitusasiat 



Puheenjohtaja on menossa pitämään puheen Väyläseminaariin aiheesta “nuoriso ja 

tie”. Viljo kirjoittaa puheen itse, ja käydään se läpi työskentelytapaamisessa.  

- Nuoriso-ohjaajan katsaus 

Sivistyksen johtoryhmässä ollaan puhuttu Klaarasta. Vuokraaminen kesäksi olisi 

vaihtoehto. Toinen vaihtoehto olisi ostaa matkailuauto tai vastaava, jota nuoret 

voisivat sitten makunsa mukaan tuunata. Nuorisofoorumi on tehnyt sivistystoimen 

johtoryhmälle aloitteen Klaarasta ja sen tarpeellisuudesta. 

Allianssilta on tullut kunnalle viestiä, siitä että äänestyspaikkojen valinnassa täytyy 

huomioida nuoret. Aloitetta, joka käsitteli nuorten äänestämistä koulupäivän 

aikana, olemassaoloa ollaan selvittämässä. 

SPR on nyt järjestämässä nuorille ensiapukurssin. 

Kunta haluaa kuntalaisilta tietoa elinympäristön hyvinvointivaikutuksista. 

  

- Tellonym-viestit ja muu palaute 

Nuorisovaltuuston TikTok:iin halutaan lisää sisältöä. 

 

7. Edustajan valinta nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon 

Jokaisessa kunnassa täytyy olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, joka valvoo 

nuorison etuja. Hämeenkyrössä on aiemmin toiminut tällainen työryhmä, mutta se 

toimi silloin nimellä nuorisofoorumi. Verkostoon on osallistumassa henkilöitä, jotka 

ovat nuorten kanssa tekemisissä. Se kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. 

Tehtävänä on siirtää tietoa henkilöltä ja organisaatiolta toiselle sekä muun muassa 

valmistella suunnitelmia. 

Ensimmäinen tapaaminen 9.12. klo 9:30-10:30  

Jonne Ahola ja Jesse Putkonen valittiin edustajiksi 

 

 

8. Vaikuta! -päivän ideoiden läpikäynti 

Kävimme ideat läpi ja mietimme jo toimenpiteitä. 

 



9. Eduskuntavaalipaneeli yhteiskoululaisille 

Teemme yhteistyössä yhteiskuntaopin opettajien kanssa. Viljo ja Pipsa toimivat 

yhteyshenkilöinä. 

 

10. Nuorisolipun markkinointi 

Kunnalla on virallinen markkinointikampanja, johon osallistumisesta saa palkintoja. 

Wilma-viesti tavoittaa eniten nuoria. Anu kysyy, voisiko Tiina Paloranta laittaa 

viestiä lisämarkkinoinnista. 

 

11. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustaja  

Hyvinvointialueelta on tullut nimeämispyyntö. Valitsemme edustajaksi Pipsa 

Pääskynkiven ja varaedustjaksi Vilja Martikaisen.  

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Uuden hyvinvointikoordinaattorin tapaaminen. 

Ysit ovat Vaikuta päivän jälkeen tehneet omat kuntalaisaloitteidensa luonnokset. 

Teemme ysien kanssa yhteistyössä aloitteet palveluun, kun he ovat niistä parhaat 

valinneet.  

  

12. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Seuraava kokous on 7.12.2022 klo 17:00  Monitoimitalo Silta, Sininen luokka. 

Nuorisofoorumin suunnittelu 15.12.2022 klo 16:30. 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:00. 

 

 



 

 

Allekirjoitukset 

  

  

________________________________    ______________________________ 

Puheenjohtaja                                            Sihteeri 

  

  

________________________________    ______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja                    Pöytäkirjantarkastaja 

  

  

 


