
Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 3/2020 
Aika: 6.4.2020 klo 17.00 
Paikka: Videopuhelu (alustana skype) 
Läsnä: 
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 
 
Muut osallistujat: 
Joonas Heikkilä (nuorisotyöntekijä) 
 

1. Kokouksen avaus 
Päätösesitys: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avaa kokouksen klo 17.00 
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avasi kokouksen klo 17:02 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu lähetettiin 
viikkoa ennen kokousta. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, sillä yli puolet 
nuorisovaltuutetuista on paikalla. 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokous kutsu lähetettiin viikkoa 
ennen kokousta. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä yli puolet 
nuorisovaltuutetuista oli paikalla. 

 
3. Pöytäkirjan tarkastajat 

Päätösesitys:  Pöytäkirjan tarkastajat valitaan vuorolistan mukaan. 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sandra Ekström ja Minni Kattelus 
vuorolistan mukaisesti.  

→ Sandra Ekström → Minni Kattelus 

Jere Ojanen Jason Saarinen 

Akseli Savonen Valtteri Savonen 

Tuuli Toivonen Miika Tuominen 

Mikael Viljakainen Anni Viskari 

 
 



4. Esityslistan hyväksyminen 
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 
Päätös: Muihin asioihin lisättiin Nuva ry:n terveiset.  
 

5. Terveisiä lautakunnista  
a. Kunnanvaltuusto:  Kunnanjohtajan sijaiseksi valittiin Pekka Järvi. 
b. Perusturvalautakunta: Kokoukseen ei päästy. 
c. Tekninen lautakunta: Kokous peruttiin. 
d. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin Hattulan kouluruoka jakelusta. 
e. Rakennuslautakunta: Kokousta ei olla pidetty.  

            Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee lautakuntien terveiset tiedoksi. 
            Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi lautakuntien terveiset tiedoksi. 
 

6. Hattulan liikenneturvallisuus 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee Hattulan liikenneturvallisuus kokouksen 
terveiset tiedoksi.  
Käsittely: Nuorisovaltuutettu Jere Ojanen oli torstaina 12.3 Hattulan 
liikenneturvallisuus kokouksessa edustamassa nuorisovaltuustoa. 
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi Hattulan liikenneturvallisuus kokouksen terveiset 
tiedoksi. 

 
7. Hattulan nuorisovaltuuston kokoukset huhtikuu-joulukuu 2020 

Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee vuoden 2020 kokoukset ajalle 
huhtikuu-joulukuu tiedoksi.  
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi vuoden 2020 kokoukset ajalle huhtikuu-joulukuu 
tiedoksi. 
 

Kuukausi Kokouspäivä 

Huhtikuu 6.4 klo 17.00 

Toukokuu 13.5 klo 18.00 

Kesäkuu Ei kokousta 

Heinäkuu Ei kokousta 

Elokuu 13.8 klo 18.00 

Syyskuu 15.9 klo 18.00 

Lokakuu 14.10 klo 18.00 

Marraskuu 19.11 klo 18.00 

Joulukuu Ei kokousta 

 
 



 
8. Muut esille tulevat asiat 

a. Facebook-sivujen luominen 
Päätösesitys: Nuorisovaltuustolle päätettiin luoda facebook-sivut.  
Käsittely: Facebook-sivut luodaan, jotta suurempi määrä ihmisiä pystyttäisiin 
tavoittamaan sosiaalisessa mediassa.  
Päätös: Nuorisovaltuustolle päätettiin luoda facebook-sivut. Sivujen 
luomisesta vastaa “sometiimi”.  
 

b. Pöytäkirjojen julkaisu 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto päättää esittää, että sen pöytäkirjat ovat 
jatkossa luettavissa samassa paikassa kunnansivuilla, kuin muidenkin 
toimielinten. Lisäksi nuorisovaltuusto päättää, että se julkaisee jatkossa 
pöytäkirjat myös sosiaalisiin medioihinsa.  
Käsittely: Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ovat tällä hetkellä nähtävissä 
kunnansivuilla nuorisovaltuustoa esittelevän sivun alareunassa.  
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti esittää hallintopäälikölle, että sen pöytäkirjat 
ovat jatkossa luettavissa samassa paikassa kunnansivuilla, kuin muidenkin 
toimielinten. Lisäksi nuorisovaltuusto päätti, että se julkaisee jatkossa 
pöytäkirjat  
myös sosiaalisiin medioihinsa.  
 

c. Nuva ry Lounge  
Käsittely: NuVa Ry:n hallitus piti 2.4. video kyselytunnin, jossa se vetosi 
nuorisovaltuustoihin ja kuntiin että toiminnan on jatkuttava myös 
poikkeusoloissa. 
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi NuVa Ry:n terveiset tiedoksi. 
 
NuVa ry:n kannanotto poikkeustilanteeseen nuorisovaltuustoille ja kunnille: 
http://www.nuva.fi/tiedotteet/kannanotto-nuorisovaltuustojen-toiminnan-jatkutt
ava-poikkeustilasta-huolimatta 
  
 

9. Seuraava kokous 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 13.5 klo 18.00.  
Päätös: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 13.5 klo 18.00.  
 

10. Kokouksen päättäminen 
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen klo 17:47 

 
 
 

 

http://www.nuva.fi/tiedotteet/kannanotto-nuorisovaltuustojen-toiminnan-jatkuttava-poikkeustilasta-huolimatta
http://www.nuva.fi/tiedotteet/kannanotto-nuorisovaltuustojen-toiminnan-jatkuttava-poikkeustilasta-huolimatta

