
HÄMEENKYRÖN NUORISOVALTUUSTO

Yleiskokous

14.2.2022

Aika 14.2.2022 klo 17:00

Paikka Monitoimitalo Silta, Sininen luokka

Läsnä:

(x) Pipsa Pääskynkivi

(x) Vilja Martikainen

(x) Katariina Hätönen

() Joonas Salonen

() Aaro Kulmala

() Jesse Putkonen

(x) Viljo Paavola

(x) Essi Kyröjoki

(x) Leevi Mäensivu

(x) Jonne Ahola, saapui 17:06

() 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 Essi Kyröjoki.

5. Ajankohtaiset asiat

5.1 Puheenjohtajan ilmoitusasiat

Kävimme läpi ajankohtaiset asiat.

5.2 Nuoriso-ohjaajan katsaus

Sähköpostissa oli lausuntopyyntö. Päätimme olla vastaamatta siihen.

Harry Potter -ilta ollaan järjestämässä uudelleen 5.4. Olemme mahdollisesti

mukana tuomaroimassa taikaliemireseptejä.

Koululla järjestetään hyvinvointitapahtuma 26.5. suunnittelemme,

olemmeko mukana.

Ylöjärven nuorisovaltuuston kanssa olemme mahdollisesti menossa

vierailulle eduskuntaan. 17.5. oli ehdotettu päivämäärä, mutta aiomme itse

ehdottaa jotain toista, sillä se ei käynyt meille kovin hyvin.

5.3 Tellonym-viestit ja muu palaute

Ei ole tullut palautetta tai viestejä.



6. Edustustehtävät

5.1 Kunnanvaltuusto

Ei uutta kokousta.

5.2 Sivistyslautakunta

Kokouksessa käsiteltiin esimerkiksi auki olevia virkoja sekä koulukyytien

järjestelyn muutoksia.

5.4 Elinympäristölautakunta

Edustaja ei ollut paikalla nuvan kokouksessa.

5.5 Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Järjestäytymiskokous on tulossa.

7. Hyvinvointikoordinaattori Tuomo Kallion tapaaminen

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu hyvinvointikertomuksen ja suunnitelma

laatiminen sekä niihin liittyvien vuosiraporttien tekeminen. Lisäksi hän seuraa

erilaisia indikaattoreita, esimerkiksi hammastutkimus ja kouluterveyskysely.

sotkanet.fi-sivustolta löytyy paljon kyseisiä indikaattoreita. Vanhus- ja

vammaisneuvoston ohjaaminen kuuluu myös hyvinvointikoordinaattorin

työnkuvaan. Meidät halutaan mukaan varsinkin hyvinvointisuunnitelman ja raportin

tekemiseen.

Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa voitaisiin suunnitella tapaamisen esimerkiksi

Prikassa. Yhteistyön tekeminen olisi tärkeää, sillä olemme samassa asemassa

kunnassa.

Hyvinvointityöryhmään haluttaisiin nuvan edustaja. Työryhmä sisältää neljä

teemaryhmää. Meidät haluttaisiin ydinryhmän jäseneksi.



Tuomo Kallio on kirjoittamassa hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia, johon hän

haluaa poimia asioita myös meidän toimintasuunnitelmastamme.

8. Seurakunnan nuorisoneuvoston jäsenten tapaaminen

Seurakunnan nuorisoneuvoston toimintaa oli esittelemässä ohjaaja Anne Ahola ja

puheenjohtaja Olavi Paitula.

Neuvoston toiminta alkanut tammikuussa. Se edustaa koko seurakunnan toimintaa,

ja vaikuttaa monissa paikoissa seurakunnan sisällä. Jos olemme järjestämässä

tapahtumaa, saamme varmasti apua seurakunnan nuorilta. Meillä on sama

kohderyhmä, joten olisi varmasti hyödyllistä järjestää yhteinen tapaaminen

laajemmalla nuorisoneuvoston edustuksella.

Neuvoston on suunnitellut sunnuntaille 28.5 perheille, lapsille ja nuorille

suunnattua isompaa tapahtumaa, jossa on mukana useita toimijoita ja järjestöjä.

Ohjelmassa on muun muassa kuvasuunnistusta, poniratsastusta ja ruokaa.

Nuorisovaltuusto haluttaisiin pitämään pisteen tapahtumaan tai olemaan muuten

mukana järjestelyissä.

9. Toimintasuunnitelman tekeminen vuodelle 2023

Teemme toimintasuunnitelman työskentelytapaamisessa.

10. Toimintasäännön muuttaminen jäsenen asuinpaikan tiimoilta

Nuvaohjaaja selvittää toimintasäännön muuttamisen mahdollisuutta.

11. Aktiivipäivät 31.3.-2.4.

Siirrämme seuraavaan kokoukseen, sillä ilmoittautumisaikataulu antaa myöten.

12. Nuorisofoorumin tilanne

Ruuan tarjoajaksi Frantsilan Kehäkukka on meille liian kallis vaihtoehto. Tilaamme

siis ruoan koulun keittiöltä.



Ilmaisutaidon ryhmä on tekemässä Hämeenkyrö-videota.

13. Nuoriso-ohjaajan haastattelut

Haastattelut menivät todella hyvin. Nuorisovaltuusto on tyytyväinen saamastaan

mahdollisuudesta osallistua haastatteluun. Edustaja sai sanottua hyviä

kommentteja.

14. Kunnanvaltuuston puheen päivitys

Lisäsimme puheeseen muutaman kohdan.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

15. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

Seuraava kokous on 7.3.2022 klo. 17:00 Monitoimitalo Silta, Sininen luokka.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:37.



Allekirjoitukset

________________________________ ______________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

________________________________ ______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


