
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

10.1.2023

Aika 10.1.2023 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, saapui 17:06

(x) Leevi Mäensivu

(x) Jonne Ahola, poistui 18:29

() Anu Hänninen, nuoriso-ohjaaja

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Viljo Paavola avasi kokouksen ajassa 17:04.



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 Vilja Martikainen ja Leevi Mäensivu.

5. Ajankohtaiset asiat

5.1 Puheenjohtajan ilmoitusasiat

Puheenjohtaja on laittanut viestiä koulukyydeistä Liisa Neroselle.

Odotellaan vastausta. Asiaa on pakko alkaa selvittää laajemmin.

5.2 Nuoriso-ohjaajan katsaus

Nuorisolipun tiimoilta tulee uusi kampanja.

5.3 Tellonym-viestit ja muu palaute

Tellonymiin on tullut kaksi viestiä liittyen Nuorisolipun toimivuuteen. On

valitettu Nuorisolipun kalliista hinnasta, vaikka sen idea olikin vain sisältää

vähemmän matkoja kuin Hämeenkyrö-lipun. Toinen

6. Edustustehtävät

6.1 Kunnanvaltuusto

Ehdotus bussivuorojen lisäämisestä. Uusi kunnantalo rakennetaan.



6.2 Sivistyslautakunta

Ei ole ollut kokousta

6.3 Elinympäristölautakunta

Edustaja kiitti kokouksessa vuoden yhteistyöstä ja esimerkiksi nuvan ja

lautakunnan tapaamisesta.

6.4 Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Ei ole ollut kokousta. Maakunnallinen nuorisovaltuusto on siirtynyt

hyvinvointialueen alle. Ensimmäinen kokous on vasta helmikuussa.

6.5 Etsivän nuorisotyön ja starttivalmennuksen ohjausryhmän tapaaminen

Opinto-ohjaus, väliinputoajat, päihdetyyppi

7. Toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2023

Sihteeri kokoaa alustavan suunnitelman edellisen vuoden suunnitelman pohjalta.

8. Nuvan esittelyt ammattikoululla

30.1. ykkösluokkalaiset lähtevät työssäoppimiseen, joten esittely tulee pitää ennen

tätä. Keskustelunaiheista sovitaan esittelijöiden kesken. Leevi ehdottaa päiviä

koululle. Voisimme samalla tavata ammattikoulun oppilaskuntaa.

9. Bussiaikataulut

Bussit ovat täynnä, koska kaksi ruuhkaisen ajan vuoroa on poistettu. Bussit myös

saattavat näyttää tyhjiltä, mutta se johtuu siitä, että suurin osa ihmisistä lähtee

pois samalla pysäkillä. Miksi Länsilinjat halua poistaa paljon käytetyn vuoron.

Asiasta on pakko laittaa viestiä jonnekin, koska ei voi samalla kannustaa ihmisiä



käyttämään julkisia, jos niitä ei ole mahdollista käyttää. Nysse-aloitteemme

yhteydessä meille luvattiin parempaa bussien saatavuutta. Voisimme pitää

puheenvuoron kunnanvaltuustossa ilmoitusasioissa. Seuraava kunnanvaltuuston

kokous on 20.2.2023. Valmistelemme puheen työskentelytapaamisessa.

10. Nuorten vaalipaneeli 23.1. klo 15:00-17:00

Viljo Paavola valittiin panelistiksi ja Pipsa Pääskynkivi juontajaksi. Mietittiin

kysymyksiä.

11. Hyvinvointikoordinaattorin tapaamisen sopiminen

Viljo sopii tapaamisen Tuomo Kallion kanssa helmikuun kokouksen 14.2. alkuun (45

min).

12. Nuorisofoorumin suunnittelun jatko

Nuorisofoorumin suunnittelu 26.1. klo 16:30.

13. Muut esille tulevat asiat

Viljo Paavola on valittu Pirkanmaan piirihallituksen jäseneksi.

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 14.2.2022 klo. 17:00  Monitoimitalo Silta, Sininen luokka.

Työskentelytapaaminen torstaina 19.1. klo 17:00.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:11.



Allekirjoitukset

________________________________    ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________    ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


