Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 2/2020
Aika: 20.2.2020 klo 17.30
Paikka: Parolan Yhteiskoulu ja Lukio
Paikalla:
Hakulinen Eetu pj.
Ekström Sandra
Kattelus Minni
Ojanen Jere
Pummer Aaron
Saarinen Jason
Savonen Akseli
Savonen Valtteri
Toivonen Tuuli
Tuominen Miika
Viljakainen Mikael
Viskari Anni
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17:34
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaisiksi
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Mikael Viljakainen ja Akseli Savonen valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Terveisiä lautakunnista
a. Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto päätti toistamiseen, että uusi yläaste rakennetaan kalliotontille
nykyisen yläasteen viereen. Kunnanvaltuusto päätti ostaa Taksikeskuksen tilat
Parolan Lukion väistötiloiksi.
b. Perusturvalautakunta
c. Tekninenlautakunta
Tekninenlautakunta päätti poistaa kiinteistöohjelman selvitettävien kohteiden
listalta pois Lepaan ja Nihattulan koulut.
d. Sivistyslautakunta
e. Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja Eetu Hakulinen oli 17.2 tarkastuslautakunnan kokouksessa
kertomassa nuorisovaltuuston toiminnasta. Tarkastuslautakunta painotti
hattulalaisten nuorten tavoittamista Hattulan rajojen ulkopuolella esimerkiksi
Ammattiopisto Tavastialta.
Nuorisovaltuuston kokouksessa todettiin, että tarkastuslautakunnalle annettiin
väärää tietoa viime vuoden osallisuusrahan suuruudesta. Viime vuonna
nuorisovaltuustolla oli 1000€ jaettavaa osallisuusrahaa, mutta
tarkastuslautakunnalle kerrottiin, että sitä oli 3000€.

6. Parolan yhteiskoulun ja lukion tilannekatsaus
Kaikki uusin tieto ilmeni terveisiä lautakunnista osion kunnanvaltuusto kohdassa.
7. Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen
a. Kunnanhallitus
Nuorisovaltuusto päätti ettei nuorisovaltuuston ole tarpeellista nimittää jäsentä
kunnanhallitukseen.
b. Rakennuslautakunta
Aaron Pummer nimettiin nuorisovaltuuston edustajaksi rakennuslautakuntaan.
Jere Ojanen valittiin varaedustajaksi. Nimitykset ilmoitetaan
rakennuslautakunnan puheenjohtajalle ja hallintopäällikölle. Heiltä odotetaan
vahvistus nimitykseen.
8. Nuorten osallistaminen (Maija Huotarin opinnäytetyö)
Nuorisotyönohjaaja Maija Huotari esitteli nuorten osallistamista koskevan
opinnäytetyönsä. Malli jäljentelee Hämeenlinnan aloitetunteja. Yläaste luokat saavat
tehdä aloitteita kunnan päätöksentekijöille oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston kautta.
Kyseistä opinnäytetyön mallia testataan Hattulassa tänä keväänä.
9. Liikenteen vaaranpaikat (Jere Ojanen on valmistellut dia-esityksen aiheesta)
Jere Ojanen esitti dia-esityksen koskien liikenteen vaaranpaikkoja Hattulassa. Kyseinen
dia-esitys esitetään seuraavassa teknisenlautakunnan kokouksessa.
10. Muut esille tulevat asiat
a. Ilmastolakko
Nuorisovaltuutettu Jere Ojanen toi esille mahdollisuuden ilmastolakko
tapahtuman järjestämisestä Hattulassa. Tapahtuman järjestäminen ei saanut
kannatusta, sillä nuorisovaltuusto ei nähnyt ilmastolakkoilua koulusta järkevänä
toimena.
b. Pöytäkirjan tarkastajien valinnan → luodaan yhdenmukainen
käytäntö muiden toimielinten kanssa
Päätettiin luoda järjestys pöytäkirjan tarkastajille.
c. NuVa Ry
Hattulan nuorisovaltuusto päätti osallistua aktiivisemmin NuVa ry:n toimintaan
mm. aktiivipäiville.
d. Yhteistyö Hämeenlinnan ja Janakkalan nuorisovaltuustojen kanssa
Hattulan, Hämeenlinna ja Janakkalan nuorisovaltuutetut kutsuttiin viime syksynä
Hämeenlinnan teatteriin. Tuolloin keskustelu heräsi mahdollisesta
yhteiskokouksesta ja maakunnallisiin asioihin kantaa ottamisesta yhteistyössä.
Hattulan nuorisovaltuusto päätti lähteä suunnittelemaan yhteiskokousta.
Puheenjohtaja aikoo olla yhteydessä muiden nuorisovaltuustojen puheenjohtajiin.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin järjestää 19.3. klo. 18:00 Parolan lukion kirjastoluokassa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:37

