
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 11/2021 
 Aika: 9.12.2022 klo 18.00 
 Paikka: Juteinitalo, Auditorio 
 meet.google.com/mfr-xzxv-kop 
 Paikalla: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni (saapui 19.04) 
 Hautamäki Ronja (Meets-yhteydellä) 
 Kattelus Minni 
 Saarinen Ada 
 Savonen Akseli 
 Seppänen Venla 
 Äijänaho Ella 

 Muut osallistujat: 
 Heikkilä Joonas (nuorisotyöntekijä) 
 Saarinen Mirka (nuorisotyöntekijä) (poistui 18.54) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Päätösesitys:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avaa kokouksen  klo 18.00. 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avasi kokouksen  klo 18.21. 

 2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Päätösesitys:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi.  Kokouskutsu ja 
 esityslista lähetettiin 4 päivää ennen kokousta. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, 
 sillä yli puolet nuorisovaltuutetuista on paikalla. 
 Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.  Kokouskutsu ja esityslista 
 lähetettiin 4 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä yli puolet 
 nuorisovaltuutetuista oli paikalla. 

 3.  Pöytäkirjan tarkastajat 
 Päätösesitys:  Valitaan pöytäkirjan tarkastajat vuorolistan  mukaisesti. 
 Käsittely:  Pöytäkirjan tarkastajien tulee ilmoittaa  mahdollisista korjauksista 
 pöytäkirjaan viimeistään 3 päivää kokouksen jälkeen nuorisovaltuuston Whatsapp 
 ryhmään. 

 Vuoro  Tarkastaja 1  Tarkastaja 2 

 1  Onni Englund  Ronja Hautamäki 

 2  Minni Kattelus  Jere Ojanen 

 → 3  Ada Saarinen  Akseli Savonen 

 4  Venla Seppänen  Ella Äijänaho 



 Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ada Saarinen ja Akseli Savonen. Pöytäkirja 
 tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 12.12.2021. 

 4.  Esityslistan hyväksyminen 
 Päätösesitys:  Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 
 Käsittely:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen yhdessä nuorisotyöntekijä  Joonas 
 Heikkilän kanssa valmistelevat esityslistan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuutetut 
 voivat esittää muutoksia esityslistaan tässä pykälässä. 
 Päätös:  Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan, mutta  muihin asioihin lisättiin kohta 
 “liikennehuomio”. 

 5.  Terveisiä toimielimistä 
 a.  Kunnanvaltuusto 

 -  Ei terveisiä 
 b.  Lautakunnat 

 -  Ei terveisiä 
 c.  Jaostot 

 -  Maankäyttöjaosto: Ei terveisiä 
 -  Viranomaisjaosto: Ei terveisiä 
 -  Perusturvajaosto: Edustaja ei paikalla 

 d.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
 -  Ei terveisiä 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee toimielinten  terveiset tiedoksi. 
 Käsittely:  Lautakuntien edustajat kertovat oman toimielimensä  viimeisimmässä 
 kokouksessa käsitellyt asiat nuorisovaltuustolle tiedoksi. Sihteeri merkitsee pääpointit 
 toimielinten terveisistä pöytäkirjaan. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi toimielinten  terveiset tiedoksi. 

 6.  Kesätyöseteli 
 Päätösesitys:  - 
 Käsittely:  Suomessa monissa kunnissa nuorille jaetaan  kesätyöseteleitä tai 
 vastaavia palveluita, joissa kunta sitoutuu maksamaan osan työntekijän palkasta 
 yritykselle, mikäli se palkkaa kunnan nuoren töihin tietylle ajanjaksolle. Alueellisesti 
 Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala jakavat nuorille kesätyöseteleitä tietyin ehdoin. 

 Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esittää, että Hattulan kesätyöseteliä viedään 
 enemmän Hämeenlinnan ja Janakkalan mallien suuntaan, joissa lähtökohtana on 
 työllistää nuori, missä tahansa, eikä vain oman kunnan alueen yrityksissä. 

 Hakulinen on kutsunut nuorisotyöntekijä Mirka Saarisen esittelemään edellä 
 mainittujen kuntien malleja. Mikäli nuorisovaltuusto katsoo aiheelliseksi 
 kesätyösetelin muutoksen Hattulassa tekee se siitä kannanoton vastaavalle 
 viranhaltijalle Jari Salmelalle. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto tekee vastaavalle viranhaltijalle  kannanoton, jossa 
 kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: 



 ●  Nykyisen kesätyötuen nimitys olisi hyvä yhdenmukaistaa lähikuntien kanssa 
 kesätyöseteliksi 

 ●  Kesätyötuen hakeminen tulisi mahdollistaa myös muissa kuin Hattulassa 
 sijaitsevissa kesätyöpaikoissa 

 ●  Kesätyötukea tulisi mainostaa Hattulalaisille yrityksille ja kannustaa yrityksiä 
 sen käyttöön 

 ●  Kesätyösetelin - kuten Hattulan kunnan tarjoamien kesätöidenkin - ikärajan 
 tulisi määräytyä syntymävuoden mukaisesti, ei työntekijän tarkan iän 
 mukaisesti 

 7.  Osallistamissuunnitelma 
 Päätösesitys:  - 
 Käsittely:  Hattulan nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan  9/2021 seuraavaa: 
 Nuorisovaltuusto päättää järjestää kyselyn Hattulalaisille nuorille jossa se kerää 
 ideoita ja ajatuksia osallistamisrahan käyttöön. Tätä varten perustetaan työryhmä 
 jolle mahdollistetaan kyselyyn osallistujien kesken arvottavaksi enintään sadan euron 
 arvoinen palkinto. Työryhmän jäseniksi valitaan Venla Seppänen, Minni Kattelus, 
 Akseli Savonen, Joona Hulkkonen, Eetu Hakulinen ja Ronja Hautamäki. Työryhmän 
 puheenjohtajaksi valittiin Joona Hulkkonen. 

 Työryhmä kokoontui 25.11.2021. Kokouksessa käytiin pöytäkirjan (liite) mukaista 
 keskustelua. 

 Työryhmä esittää edellisen kokouksensa perusteella seuraavaa nuorisovaltuustolle: 
 -  nuorisovaltuusto peruu päätöksensä jakaa osallisuusrahaa vielä 

 tämän vuoden puolella, sillä aikaa ei ole riittävästi jakamiseen. 
 -  nuorisovaltuusto päättää luoda suunnitelman keväälle 2022 

 osallisuusrahan jaosta, jossa tarkastellaan erilaisia jako ja 
 osallistamistapoja. 

 -  suunnitelman pohjalta työryhmä jatkaa entisellä kokoonpanollaan. 
 Liitteet:  Työryhmän pöytäkirja 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto hyväksyy työryhmän esityksen  ja lähtee työryhmän voimin 
 ajamaan muun muassa aiemmin suunniteltua yläkoululaisten osallistamismallia. 

 8.  Aluevaalit 
 Päätösesitys:  - 
 Käsittely: “  Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset  aluevaalit, joissa valitaan 
 aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut 
 sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä 
 vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa 
 alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.”  - Vaalit.fi  / Oikeusministeriö 

 Nuorisovaltuusto on pitänyt usein vaalien yhteydessä jonkin tapahtuman joka on 
 suunnattu nuorille ja samalla muille kuntalaisille. Kuntavaaleissa keväällä 2021 
 nuorisovaltuusto järjesti vaalipaneelin yhteistyössä Parolan lukion opiskelijakunnan 
 kanssa ja samassa yhteydessä varjovaalit Parolan lukion 1. ja 2. vuosikurssin 
 opiskelijoille ja Parolan yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille. 

https://docs.google.com/document/d/1g_ia4tW8CFamuIpVFBEykFHOnHlLWCZ7kzVcixHd5-k/edit?usp=sharing


 Nuorisovaltuuston sisältä on esitetty, että nuorisovaltuusto järjestää jonkin vastaavan 
 tapahtuman myös aluevaaleihin liittyen. Tästä käydään keskustelua. 

 Aluevaalien merkittäviä aikatauluja ovat: 
 -  ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle viimeistään 

 14.12.2021 ennen klo 16 
 -  aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun 23.12.2021 
 -  ennakkoäänestys 12.1-18.1.2021 
 -  varsinainen vaalipäivä 23.1.2021 

 Päätös:  Nuorisovaltuusto ei vaalien läheisen ajankohdan  johdosta lähde ajamaan 
 aluevaaleihin liittyvää tapahtumaa. 

 9.  Ilmoitusasiat 
 -  Ei ilmoitusasioita 

 10.  Muut esille tulevat asiat 
 Liikennehuomio 
 Käsittely  : Joona Hulkkonen esittää nuorisovaltuustolle,  että se esittää kunnan 
 viranomaiselle että Villentien ja Myllytien risteykseen (  kartta  ) hankittaisiin Villentien 
 suunnasta tulevia koskeva Pakollinen pysähtyminen- tai Väistämisvelvollisuus 
 risteyksessä -liikennemerkki. Näkyvyys Myllytieltä Villentielle on kehno ja lukion 
 siirryttyä keskustaan liikenne alueella on kasvanut - liikennemäärien myötä myös 
 onnettomuusriski on kasvanut; väistämisvelvollisuus parantaisi 
 ennakointimahdollisuuksia ja vähentäisi tilannenopeuksia. 
 Päätös  : Nuorisovaltuusto esittää kunnan viranomaiselle  että Villentien ja Myllytien 
 risteykseen hankittaisiin Villentien suunnasta tulevia koskeva Pakollinen 
 pysähtyminen- tai Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkki 
 liikenneturvallisuuden parantamiseksi alueella. 

 11.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 13.1.2022 klo 18.00. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun mukaisesti. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran  20.1.2022 klo 18.00. 

 12.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen  klo 19.54. 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=13&coord=358027.83939140046_6772019.560952161&mapLayers=802+100+default&markers=2%7C1%7Cffde00%7C357969.7893883487_6771977.310952161%7C***&uuid=90246d84-3958-fd8c-cb2c-2510cccca1d3&noSavedState=true&showIntro=false
https://docs.google.com/document/d/19WjiNwdxQFSZU72oVkUD5FtxSJqJzB36__v3dQ4We78/edit?usp=sharing

