
Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 4/2020 
Aika: 13.5.2020 klo 18.00 
Paikka: Videopuhelu (alustana skype) 
Läsnä: 
Hakulinen Eetu pj. 
Kattelus Minni 
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 18.00. 
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avasi kokouksen klo 18:04. 
 

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. 
Käsittely: Pöytäkirjan tarkastajien tulee ilmoittaa mahdollisista korjauksista 
pöytäkirjaan kokous viikon sunnuntaihin mennessä Whatsapp ryhmään.  
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Akseli Savonen ja Valtteri Savonen, sillä 
Jason Saarinen ei ollut paikalla kokouksen alusta lähtien eikä Jere Ojanen ollenkaan.  
 

Sandra Ekström Minni Kattelus 

→Akseli Savonen →Valtteri Savonen 

Jere Ojanen  Jason Saarinen 

Tuuli Toivonen Miika Tuominen 

Mikael Viljakainen Anni Viskari 

 



4. Esityslistan hyväksyminen 
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan, mutta muihin asioihin lisättiin Joonas 
Heikkilän puheenvuoro. 
 

5. Terveisiä lautakunnista  
a. Kunnanvaltuusto 

Kunnanvaltuusto ei ole kokoontunut seminaarin yhteydessä pidetyn 
kokouksen jälkeen. 

b. Perusturvalautakunta:  
Perusturvalautakunta ei ole kokoontunut edellisen kokouksen jälkeen.  

c. Tekninen lautakunta:  
Tekninen lautakunta ei käsitellyt nuorisovaltuustolle merkittäviä asioita.  

d. Sivistyslautakunta:  
Sivistyslautakunnan kokousta ei pidetty riittämättömän asian vuoksi.  

e. Rakennuslautakunta:  
Rakennuslautakunta ei ollut kokouksen aikana vielä pitänyt kokousta.  

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

6. Nuva Ry nuorisovaltuusto myönteinen kunta 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee nuorisovaltuusto myönteisen kunnan 
kriteerit tiedoksi ja esittää sertifikaatin hakemista kunnalle, kun sitä voi hakea 
seuraavan kerran.  
Käsittely: Nuva Ry jakaa tänä keväänä toista kertaa nuorisovaltuusto myönteinen 
kunta sertifikaatin kunnalle, joka täyttää sertifikaatin ehdot. Sertifikaatin ehdot on 
avattavissa pykälän alla olevasta linkistä. Hakuaika päättyi 3.5 ja nuorisovaltuusto ei 
kerennyt laittaa kunnalle tietoa asiasta.  
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi nuorisovaltuusto myönteisen kunnan kriteerit 
tiedoksi ja esittää sertifikaatin hakemista kunnalle, kun sitä voi hakea seuraavan 
kerran.  
http://www.nuva.fi/nuvamyonteinen-kunta 

 
7. Hattulan kunnan kesätyötilanne 

Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee Hattulan kunnan kesätyö tilanteen 
tiedoksi. Nuorisovaltuusto on valmis toimimaan kunnan kesätöiden puolesta, mikäli 
kesätöitä perutaan enemmän. 
Käsittely: Hattulan kunnassa suurin osa kunnan tarjoamista kesätöistä järjestyy 
tämän hetken tiedon mukaan normaalisti. Osa kesätöistä on siirretty esimerkiksi 
kunnan kesäleirit on siirretty elokuulle, jolloin leiriohjaajien kesätyöt ovat siirtyneet 
aikaisemmin ilmoitetusta kesäkuusta. Koulujen ja päiväkotien siivouksen kesätöitä on 
kokonaan peruttu, sillä koulujen kiinni ollessa kesäsiivousta on tehty jo pitkälle. Kunta 
loi uusia työpaikkoja peruuntuneiden töiden tilalle. 
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi Hattulan kunnan kesätyö tilanteen tiedoksi. 
Kunnan nuorisotyö on kehitellyt korvaavia kesätöitä peruuntuneiden töiden tilalle.  
 

http://www.nuva.fi/nuvamyonteinen-kunta


8. Parolan lukion liikennejärjestelyt 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto linjaa, että Parolan lukion opiskelijat saisivat 
pysäköidä ajoneuvonsa keskustan alueelle torin läheisyyteen.  
Käsittely: Huhtikuun nuorisovaltuuston kokouksessa keskusteltiin Hattulan 
liikenneturvallisuus kokouksesta. Liikenneturvallisuus kokouksessa esille nousi 
Parolan lukion opiskelijoiden ajoneuvojen pysäköinti. Parolan lukion väistötilat tulevat 
Parolan keskustaan ja liikenneturvallisuus kokouksen tiedon perusteella 
opiskelijoiden tulisi pysäköidä ajoneuvot nykyisen koulun parkkipaikalle suhteellisen 
pitkän matkan päähän lukiosta (noin 1 kilometri). Perusteluina asialle on, ettei 
keskustan liikkeiden asiakkaille riitä parkkitilaa, mikäli opiskelijat saisivat pysäköidä 
keskustaan. Nuorisovaltuuston näkemyksen mukaan keskustassa on tarpeeksi 
pysäköintipaikkoja.  
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti luoda työryhmän koskien Parolan lukion 
liikennejärjestelyjä. Työryhmään osallistuvat Eetu Hakulinen, Aaron Pummer, Valtteri 
Savonen, Jason Saarinen ja Akseli Savonen. Työryhmä päätti kokoontua Skypessä 
16.5. klo 13:00.  
 

9. Muut esille tulevat asiat 
a. Nuorisotyöntekijä Joonas Heikkilän puheenvuoro 

Käsittely: Joonas Heikkilä kertoo kokouspalkkioista. 
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi tiedoksi kokouspalkkio asiat ja päätti  
käydä niitä läpi Whatsapissa.  
 

10. Seuraava kokous 
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 13.8.2020 klo 18.00. 
Päätös: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 13.8.2020 klo 18.00. 
 

11. Kokouksen päättäminen  
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen klo 18:55. 
 
 

 
 


