
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 2/2022 
 Aika: 17.2.2022 klo 18.00 
 Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila 
 Kokouslinkki:  meet.google.com/zzo-jrvn-cow 
 Kutsuttu: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni 
 Kattelus Minni 
 Ojanen Jere (poistui 19.18, pykälän 7 käsittelyn aikana) 
 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 18.09. 

 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 Minni  Kattelus ja Jere Ojanen. Pöytäkirja 
 tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 20.2.2022. 



 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. 

 5.  Terveisiä toimielimistä 
 a.  Kunnanvaltuusto 

 -  Nuorisovaltuuston aloitteet esitettiin kunnanvaltuustossa. 
 b.  Lautakunnat 

 -  Hyvinvointilautakunta: Uuden koulun käyttöönotto viivästyy 
 alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen merkittävästi kunnasta 
 johtumattomista syistä. 

 -  Elinvoimalautakunta: Nuorisovaltuuston kannanotto kesätyöasiaan 
 käsiteltiin; nuorisovaltuusto jatkaa kesätyöasioiden käsittelyä. 

 c.  Jaostot 
 -  Maankäyttöjaosto: Nihattulaan ollaan rakennutettamassa uimaranta. 
 -  Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto: Keskusteltiin vuoden 2030 

 kouluverkkoselvityksestä. 
 -  Viranomaisjaosto: Ei ole kokoontunut 
 -  Perusturvajaosto: Ei terveisiä. 

 d.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
 -  Edustaja ei ole paikalla kokouksessa. 

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

 6.  Kunnan nettisivujen uusiminen 
 Päätösesitys: - 
 Käsittely:  Hattulassa kunnan kotisivuja ollaan uusimassa.  Nuorisovaltuustolla on 
 nykyisillä kotisivuilla oma alasivunsa, jota nuorisovaltuusto saa päivittää. Tällä 
 hetkellä NuVan alasivulla kerrotaan tiivistetysti NuVan toiminnasta, kokoonpanosta ja 
 julkaistaan kokouspöytäkirjoja. Nuorisovaltuusto käy läpi, millaisia uudistuksia 
 nuorisovaltuuston osalta uudet kunnan kotisivut voisivat tarvita. 
 Asiasta keskusteltiin. 
 Päätös:  Asia merkittiin tiedoksi. 

 7.  Aloite-esitys: Sähköauton latauspiste Hattulaan 
 Päätösesitys: - 
 Käsittely:  Liikenteen sähköistämisellä tarkoitetaan  toimia, jossa fossiilisia 
 polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja korvataan sähköajoneuvoilla. Hallitus on asettanut 
 tavoitteeksi, että Suomessa vuonna 2030 on 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa. 



 Tavoite on osa hallituksen vuonna 2021 tekemiä ilmastotavoitteita, joiden 
 päämääränä on puolittaa liikenteen päästöt puolella. 

 Sähköautojen määrä on lisääntynyt Suomessa, jonka seurauksena niiden 
 latausinfraa on myös rakennettu yksityisin- (kotitaloudet, yritykset) ja julkisin varoin. 
 Myös kunnat ovat olleet mukana rakennuttamassa sähköautojen latauspisteitä. 

 Nuorisovaltuutettu Jere Ojanen esittää, että Hattulan kunta rakennuttaa kuntaan 
 sähköauton latauspisteen / -pisteitä joko yksin tai yhdessä yritystä tukien. 

 Nuorisovaltuusto keskustelee aloite-esityksestä. Mikäli aloite-esitys hyväksytään 
 keskustelee nuorisovaltuusto, miten se vie asiaa eteenpäin. 
 Liitteet:  Liikenne- ja viestintäministeriö - Liikenteen  päästöjen puolittaminen 
 2030-luvulle 
 Kuntahankinnat - Sähköautojen latausasemat 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kannattaa aloitetta, mutta  selvittää sen eteenpäinvienti- ja 

 toteutusmahdollisuuksia tarkemmin; asiaa käsitellään uudestaan ensi kokouksessa. 

 8.  Ilmoitusasiat 
 a.  Osallisuustyöryhmän kokous 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian  tiedoksi. 
 Käsittely:  Osallisuustyöryhmä kokoontui nuorisovaltuuston  päätöksen 
 pohjalta tammikuussa kehittämään yläkouluun suunnattua osallistamismallia, 
 joka suunniteltiin viime nuorisovaltuusto kaudella korvaamaan edellisen 
 osallisuusrahamallin. Työryhmä käy läpi ja esittelee nuorisovaltuustolle tämän 
 hetken suunnitelmia mallista ja sen toteuttamisesta. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi. 

 9.  Muut esille tulevat asiat 

 10.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 10.3.2022 klo 18.00. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun mukaisesti. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran  10.3.2022 klo 18.00. 

 11.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja  Eetu Hakulinen päätti kokouksen klo 19.35. 

https://valtioneuvosto.fi/-/hallitus-paatti-tieliikenteen-paastojen-vahennyskeinoista-paastot-puoleen-2030-mennessa
https://valtioneuvosto.fi/-/hallitus-paatti-tieliikenteen-paastojen-vahennyskeinoista-paastot-puoleen-2030-mennessa
https://kuntahankinnat.fi/tavarat-ja-palvelut/sahkoautojen-latausasemat-2018
https://docs.google.com/document/d/19WjiNwdxQFSZU72oVkUD5FtxSJqJzB36__v3dQ4We78/edit?usp=sharing

