
HATTULAN NUORISOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 32017 

Aika: tiistai 11.4.2017 klo 16.00 

Paikka: Parolan lukio, luokka nro 12 

Läsnä: 

Armi Taivainen 

Samu Hanska 

Amanda Heiskanen 

Herkko Korhonen 

Sini Lukka  

Venla Venesjärvi 

Sandra Ekström 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin 16.02 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta 

Samu ja Venla valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin 

 

5. Terveisiä lautakunnista 

Samu on ollut viimeksi tammikuussa teknisen lautakunnan kokouksessa. Yhteen kevään 

kokoukseen ei tullut kutsua, ja viimeisimpään Samu eikä varahenkilö päässyt. Ei muuta uutta 

lautakunnista. 

 

6. Vaalipaneelin jälkipuinti ja ideointi tulevaisuudelle 

Jatkossa toivotaan parannusta järjestelyihin mm. kellotuksen kanssa (selkeä ohjeistus sekä 

kellottajalle että panelisteille). Lisäksi puheenvuorojen jakajan tulisi olla sijoittunut niin, että hän 

näkee panelistit hyvin. Panelisteihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Suunnitteilla olisi tavallaan 

käänteinen vaalipaneeli, jossa nykyiset valtuutetut saisivat kysyä meiltä nuorisovaltuutetuilta 

kysymyksiä. Ajankohdaksi pohdittiin elo-syyskuuta. Puitiin hieman vaalituloksia. 

 

7. Suomi100-tapahtuman läpikäynti 

Kaikki on valmista huomista tapahtumaa varten. Pieni takapakki ilmeni, sillä salin verhot eivät toimi, 

mutta ohjelma onnistuu ilman sitä. Koomikosta ei ole hetkeen kuulunut, mutta luotamme että asia 

on hoidossa. Impro-ryhmän yhteydenpito on ollut hieman vajavaista, sillä vain Killa on ollut 

yhteydessä heihin. Piano täytyy vielä hoitaa näytökseen, mutta muuten kaikki on kunnossa. Armi 

pitää ennen tapahtumaa alkuspiikin ja Amanda esittelee koomikon. 

 



 

 

8. Hattula-päivä 

ParoLAN tulee samaan telttaan, ja on suunnitellut ohjelmakseen VR-laseja. Omaksi ohjelmaksemme 

pohdimme isoa arvontaa, pääpalkintona esimerkiksi jokin lautapeli. Arvontalipukkeihin 

sisältäisimme kysymyksiä nuvan toiminnasta jne.  

 

9. Seuraavan nuorisovaltuuston vaalivalmistelut 

Tänäkin vuonna järjestetään nettivaalit, jotta äänestysmäärä kasvaisi. Yläastelaisten äänestys 

voidaan saada nousemaan sähköisesti äänestämällä luokanvalvojan tuokion yhteydessä. 

Mainostamiseen tulisi panostaa esimerkiksi nurtsilla ja luokissa rekrytoimalla.  

 

10. Nuva nuorisovaihtoon esittelemään toimintaa 

Armi ja Amanda voivat esitellä toimintaa elokuun alussa nuorisovaihtoon osallistuville saksalaisille, 

sillä vaihtoyhteistyökumppanilla ei ole nuorisovaltuustoa. Koko nuvan olisi hyvä olla mukana 

tapahtumassa, vaikka ei englanniksi toimintaa esittelisikään. Ideana olisi, että tapaaminen olisi 

rento illanvietto, esim. pizzailta. Paikka olisi todennäköisimmin Nurtsi, ajankohta elokuun 

ensimmäisellä viikolla. 

 

11. Huipputapaaminen 2017 

22.5.2017 järjestettävä huipputapaaminen järjestetään Helsingissä. Samu on kiinnostunut 

menemään tapahtumaan, ja maksettavaksi jää vain matkakulut. Samu ilmoittaa itsensä ja hankkii 

matkaliput, joista saa sitten rahat takaisin. 

 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous on 15.5. klo 16.00 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetiin 16.57  


