
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 1/2022 
 Aika: 20.1.2022 klo 18.00 
 Paikka: Katariinankulma, Neuvottelutila 
 Kutsuttu: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni (Meets-yhteydellä) 
 Hautamäki Ronja (Meets-yhteydellä) 
 Kattelus Minni 
 Ojanen Jere (Meets-yhteydellä) 
 Saarinen Ada 
 Savonen Akseli 
 Seppänen Venla 
 Äijänaho Ella 

 Muut osallistujat: 
 Heikkilä Joonas (nuorisotyöntekijä) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Päätösesitys:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avaa kokouksen  klo 18.00. 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avasi kokouksen  klo 18.06. 

 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 Venla  Seppänen ja Ella Äijänaho. Pöytäkirja 
 tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 23.1.2022. 



 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 kohdat 
 liikenneturvallisuus ja liikenneturvallisuusryhmä. 

 5.  Terveisiä toimielimistä 
 a.  Kunnanvaltuusto 

 -  Kunnanvaltuusto kokoontui 19.1.2022. Valtuustossa esiteltiin 
 kuntastrategian luonnos. 

 b.  Lautakunnat 
 -  Elinvoimalautakunta 

 -  Nuorisovaltuuston edustaja ei ollut paikalla lautakunnan 
 kokouksessa. 

 -  Hyvinvointilautakunta 
 -  Lautakunta ei käsitellyt nuorisovaltuustoa koskevia asioita. 

 c.  Jaostot 
 -  Viranomaisjaosto 

 -  Parolan yläkouluhankkeelle myönnettiin rakennuslupa. 
 -  Maankäyttöjaosto 

 -  Kokoontuu 27.1. 
 -  Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 

 -  Ei ole kokoontunut. 
 -  Perusturvajaosto 

 -  Jaosto ei käsitellyt nuorisovaltuustoa koskevia asioita. 
 d.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto 

 -  Ei ole kokoontunut. 

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

 6.  Ehkäisevän päihdetyön paikallisen toimielimen perustaminen 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.  Nuorisovaltuusto päättää, 
 että toimielimen edustusta hoitaa puheenjohtaja Eetu Hakulinen vähintään 
 perustamisvaiheen ajan. 
 Käsittely:  Hyvinvointilautakunta päätti 8.12.2021  kokouksessaan perustaa Hattulaan 
 aluehallintoviranomaisten kehotuksesta ehkäisevän päihdetyön paikallisen 
 toimielimen, sillä laki määrittää sellaisen olemassaolon laissa pakolliseksi. 
 Hyvinvointilautakunnan asiaa käsittelevä pykälä ja sen päätös liitteenä, jossa on 
 lisätietoa toimielimen tarkoituksesta. 



 Toimielimen perustamista koordinoi nykyinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö 
 Mirka Saarinen. Toimielimeen tulee kuulumaan kunnan eri ikäisiä ja eri toimialoja 
 edustavia henkilöitä, joita toimielimen aiheet koskettavat. Saarinen otti puheenjohtaja 
 Eetu Hakuliseen yhteyttä ja pyysi nuorisovaltuustoa nimeämään edustajan 
 nuorisovaltuustosta toimielimeen. 

 Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esittää, että nuorisovaltuusto valitsee hänet 
 edustamaan nuorisovaltuustoa toimielimen perustamisvaiheeseen. Halutessaan 
 nuorisovaltuusto voi toimielimen vakiinnuttua päättää toisen edustajan. Hakulinen 
 perustelee esitystään siten, että edustuspaikka voidaan liittää myöhemmin 
 lautakuntien ja jaostojen edustajien toimintaan, mikäli toimielimen toiminta linkittyy 
 vahvasti lautakuntien ja jaostojen toimintaan. 

 Liitteet:  HYVINVLTK_08.12.2021_Ehkäisevän päihdetyön  yhteistyöryhmä 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.  Nuorisovaltuusto päätti, että 
 toimielimen edustusta hoitaa puheenjohtaja Eetu Hakulinen vähintään 
 perustamisvaiheen ajan. 

 7.  Valtuustoaloite-esitys pride liputuksen järjestämisestä Hattulassa 
 Päätösesitys: - 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto jätti huhtikuussa 2021  kunnanvaltuustolle 
 valtuustoaloitteen pride-liputuksen järjestämisestä Hattulassa. (liite) Kunnanvaltuusto 
 käsitteli asian 23.6.2021 kokouksessaan. (liite) Tuolloin nuorisovaltuuston aloite 
 hävisi kunnanhallituksen muutosesitykselle. Pride-liputus järjestettiin Hattulan 
 kirjaston lipputangossa, mutta Suomen lipulla, vastoin nuorisovaltuuston 
 sateenkaarilipulla liputtamisaloitetta. 

 Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esittää, että nuorisovaltuusto tekee pride-liputuksen 
 järjestämisestä sateenkaarilipulla valtuustoaloitteen. Hakulinen perustelee esitystään 
 sillä, että aloitteen aihe on yhä ajankohtainen ja aloitteessa esitetyt perusteet hyviä. 
 Perusteena on myös, että uusi kunnanvaltuusto on aloittanut työnsä viime 
 kuntavaalien jälkeen, eikä se ollut päättämässä aloitteesta vaan sen teki edellinen 
 valtuusto, joten asian uudelleen esittäminen on aiheellista. 

 Nuorisovaltuusto keskustelee aloitteesta. Mikäli aloitetta päätetään lähteä ajamaan, 
 päättää nuorisovaltuusto kuka tai ketkä sen valmistelevat. Aloite luettaisiin helmikuun 
 kunnanvaltuustossa. 

 Ote Hattulan kunnan hallintosäännöstä koskien nuorisovaltuuston aloiteoikeutta 
 valtuustossa: 
 “128 § Valtuutettujen ja nuorisovaltuuston aloitteet 
 Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, 
 valtuutetulla ja nuorisovaltuuston edustajalla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 
 kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston edustajan 
 tekemän aloitteen tulee perustua nuorisovaltuuston päätökseen. Aloitteet annetaan 
 puheenjohtajalle.” 
 Liitteet: 

 -  Valtuustoaloite: Pride-liputus Hattulaan (20.4.2021) 

https://docs.google.com/document/d/1IxXmIufD1CY_onyYdpdyx0YN887DR06l/edit?usp=sharing&ouid=103448088588522204152&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1-7tI2TPerY-1kqi-z74RefGenPWFtl-q/view?usp=sharing


 -  VALT23.6.2021_Valtuustoaloite Pride-liputus Hattulaan 
 -  Valtuustopuheenvuoro aloitteen puolesta (23.6.2021) 

 Päätös:  Nuorisovaltuusto tekee pride-liputuksen järjestämisestä  sateenkaarilipulla 
 valtuustoaloitteen. 

 8.  Esitys ruotsin kielestä A2-kieli Hattulaan 
 Päätösesitys: - 
 Käsittely:  A2-kieli on valinnaiskieli, jonka peruskoulun  oppilas voi halutessaan valita 
 4. tai 5. luokalla. Valinnan tehtyään oppilas opiskelee kieltä peruskoulun loppuun asti. 
 Koulusta ja kunnasta riippuen kielivaihtoehdot vaihtelevat. Valtakunnan tasolla 
 yleisimpiä A2-kieleksi tarjolla olevia kieliä ovat englanti, saksa, ranska, ruotsi, venäjä, 
 espanja ja italia. 

 Hattulassa A2 kieleksi voi valita saksan, venäjän tai espanjan. Kielen opiskelu alkaa 
 4. luokalla. Opetusryhmä perustetaan, mikäli kieltä kohti ilmoittautuu 10 oppilasta. 
 Opetus järjestetään Juteinin koulussa alakoulujen osalta ja yläkoulussa A2-kieli 
 jatkuu valinnaisaineiden alla. 

 Nuorisovaltuutettu Joona Hulkkonen esittää, että Hattulassa ruotsin kielen voisi valita 
 A2-kieleksi nykyisten saksan, venäjän ja espanjan tavoin. 

 Mikäli esitys hyväksytään, keskustelee nuorisovaltuusto, kuka esityksen valmistelee 
 aloitteeksi ja mihin aloite ohjataan. 
 Liitteet:  Kielivalinnat (Suomen kieltenopettajien  liitto ry.) 
 Hattulan kunnan ops16 - kieliohjelma 
 Hattulan kunnan koulukuljetusopas 2021 (oleellista kohta 1.9) 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto päätti tehdä aiheesta valtuustoaloitteen  ja esittää sen 
 kunnanvaltuustolle. 

 9.  Ilmoitusasiat 
 a.  Yläkouluhanke vaihe I 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 Käsittely:  Hattulan kunta on tiedottanut, että yläkouluhankkeen  vaiheen I 
 rakentaminen on edennyt moduulien pystyttämiseen, joka on aloitettu 
 18.1.2022. Rakennus kasataan tehtaassa valmiiksi rakennetuista 
 moduuleista, jotka pystytetään tontille tehdylle pohjalle, josta seuraa, että 
 rakennus on pystyssä nopeasti. Vielä ei ole tiedotettu, milloin opetusta 
 siirretään rakennukseen. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 

 b.  Parolan lukion uudisrakennus 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto lähetti 21.11.2021 kunnanhallitukselle 
 kannanoton liittyen Koulutuskuntayhtymä Tavastian esitykseen Parolan lukion 
 mahdollisesta uudisrakennuksesta Parolan keskustan alueelle. Kannanotto oli 
 kunnanhallituksen päätöksen teon tukena, kun se käsitteli 20.12.2021 
 kokouksessaan Tavastian lausuntopyyntöä. 

https://docs.google.com/document/d/1ovFaMYYG3_D0xyn4Sc9Awhi0-kj9fPXM/edit?usp=sharing&ouid=103448088588522204152&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Kb1ed_O_mqtqjQ_pASIxf59lfE_v-h5eyZSI1TgoyDU/edit?usp=sharing
https://www.sukol.fi/liitto/uutiset/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/vuosiluokilla_1_6
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/216381/perusopetus/tekstikappale/217034
https://www.hattula.fi/wp-content/uploads/2021/03/Koulukuljetusopas-2021.pdf


 Kunnanhallitus päätti asiasta seuraavasti (pykälä liitteenä): 
 “  Hattulan kunta suhtautuu myönteisesti Koulutuskuntayhtymä  Tavastian 
 esitykseen Parolan lukion uudisrakennuksen rakentamisesta sekä sen 
 sijoituspaikasta. Lisäksi edellytetään, että kunta otetaan mukaan investoinnin 
 suunnitteluun ja hankesuunnitelma hyväksytetään kunnalla ennen 
 toteuttamista.” 
 Liitteet: 

 -  KH_20.12.2021_Lausuntopyyntö Parolan lukion sijoituspaikasta ja 
 uudisrakennuksesta 

 -  Kannanotto Koulutuskuntayhtymä Tavastian esitykseen Parolan lukion 
 uudisrakennuksesta 

 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 

 10.  Muut esille tulevat asiat 
 a.  Liikenneturvallisuus 

 Joonas Heikkilä toi esille liikenneturvallisuuteen liittyviä huomioita joista 
 keskusteltiin. 

 b.  Liikenneturvallisuusryhmä 
 Hattulaan ollaan perustamassa liikenneturvallisuusryhmää, jonne 
 nuorisovaltuusto nimittää edustamaan Onni Englundin. 

 11.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 10.2.2022 klo 18.00. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun mukaisesti. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran  17.2.2022 klo 18.00. 

 12.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen  klo 19.37. 

https://docs.google.com/document/d/1623dR-_wOqqXoe8o0sW7Z0DFHHCGGcwG/edit?usp=sharing&ouid=103448088588522204152&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1623dR-_wOqqXoe8o0sW7Z0DFHHCGGcwG/edit?usp=sharing&ouid=103448088588522204152&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17_BPBuvmol17UyJnPqV0E01kurljYkC1pc8-FPWN9_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17_BPBuvmol17UyJnPqV0E01kurljYkC1pc8-FPWN9_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19WjiNwdxQFSZU72oVkUD5FtxSJqJzB36__v3dQ4We78/edit?usp=sharing

