
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 3/2022 
 Aika: 10.3.2022 klo 18.00 
 Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila 
 Paikalla: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni (Meet-yhteydellä) 
 Kattelus Minni (Meet-yhteydellä) 
 Saarinen Ada (Meet-yhteydellä) 
 Savonen Akseli 
 Seppänen Venla (Meet-yhteydellä) 

 Muut osallistujat: 
 Heikkilä Joonas (nuorisotyöntekijä) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Päätösesitys:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avaa kokouksen  klo 18.00. 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avasi kokouksen  klo 18.04. 

 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. 
 Valmistelu:  Pöytäkirjan tarkastajien tulee ilmoittaa  mahdollisista korjauksista 
 pöytäkirjaan viimeistään 3 päivää kokouksen jälkeen nuorisovaltuuston Whatsapp 
 ryhmään. 
 Käsittely:  Asiasta ei syntynyt keskustelua. 

 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 13.3.2022. 



 4.  Esityslistan hyväksyminen 
 Päätösesitys:  Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 
 Valmistelu:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen yhdessä nuorisotyöntekijä  Joonas 
 Heikkilän kanssa valmistelevat esityslistan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuutetut 
 voivat esittää muutoksia esityslistaan tässä pykälässä. 
 Käsittely:  Asiasta ei syntynyt keskustelua. 
 Päätös:  Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 5.  Terveisiä toimielimistä 
 a.  Kunnanvaltuusto 

 -  Seuraava kunnanvaltuuston kokous on 16.3. 
 b.  Kunnanhallitus 

 -  Kokoontui 29.2., puheenjohtaja Eetu Hakulinen edusti 
 nuorisovaltuustoa kokouksessa. 

 -  Nuorisovaltuuston toimintaohje hyväksyttiin. 
 -  Koulutuskuntayhtymä Tavastia on kilpailuttamassa suunnittelijaa 

 Parolan lukion uudisrakennusta koskien 
 -  Organisaatio on mahdollisesti muuttumassa. 

 c.  Lautakunnat 
 -  Hyvinvointilautakunta: Ei ole kokoontunut. 
 -  Elinvoimalautakunta: Kokoontui 8.3. Edustaja ei ole paikalla 

 kokouksessa. 
 d.  Jaostot 

 -  Maankäyttöjaosto: On kokoontunut; ei terveisiä. 
 -  Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto: Käsiteltiin oppilaaksi 

 ottamisen perusteita, hyväksyttiin oppilaiden poissaoloseuranta ja 
 uuden koulun edistymisestä keskusteltiin. 

 -  Viranomaisjaosto: Ei ole kokoontunut 
 -  Perusturvajaosto: Kokoontui 8.3.; ei terveisiä. 

 e.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
 -  Edustaja ei ole paikalla kokouksessa. 

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

 6.  Aloite-esitys: Sähköauton latauspiste Hattulaan 
 Päätösesitys: - 
 Valmistelu:  Hattulan nuorisovaltuusto käsitteli pykälää  kokouksessaan 2/2022. 
 Pykälä jätettiin pöydälle seuraavalla päätöksellä:  Nuorisovaltuusto kannattaa 
 aloitetta, mutta selvittää sen eteenpäinvienti- ja toteutusmahdollisuuksia tarkemmin; 
 asiaa käsitellään uudestaan ensi kokouksessa. 



 Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esittelee nuorisovaltuustolle mahdollisia keinoja ajaa 
 aloitetta eteenpäin. 

 Edellisen kokouksen valmistelu: 
 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. 
 Käsittely:  - 
 Liitteet:  Liikenne- ja viestintäministeriö - Liikenteen  päästöjen puolittaminen 
 2030-luvulle 
 Kuntahankinnat - Sähköautojen latausasemat 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto päätti tehdä aiheesta valtuustoaloitteen  ja esittää sen 

 kunnanvaltuustolle. 

 7.  Hyvinvointineuvosto edustajan valinta 
 Päätösesitys: - 
 Valmistelu:  Elivoimalautakunta päätti perustaa 8.3.2022  hyvinvointineuvoston. 
 Hyvinvointineuvoston tehtävät on määritetty liitteessä 1. Nuorisovaltuustolla on yksi 
 edustuspaikka hyvinvointineuvostossa. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto valitsee edustajan ja  varaedustajan 
 hyvinvointineuvostoon. 
 Liitteet:  Hyvinvointineuvosto 
 ELINVLTK_8.3.2022_Hyvinvointineuvoston perustaminen  →esityslista, liitetään 
 pöytäkirjaan pöytäkirjaote 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto valitsee edustajaksi Minni  Katteluksen ja varaedustajaksi 
 Eetu Hakulisen. 

 8.  Ilmoitusasiat 
 a.  NuVa ry. ajankohtaista 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuustojen liitto ry. ylläpitää  piirijärjestöjä maakuntien tai 
 laajennettujen alueiden mukaisesti. Hämeen piiriin kuulu Kanta- ja 
 Päijät-Hämeen maakuntien kuntien nuorisovaltuustot. Hämeen piiri on 
 päättänyt nimetä kuntien nuorisovaltuustoille yhteyshenkilön piirihallitukseen. 
 Hattulan nuorisovaltuuston yhteyshenkilö hallituksessa on Jere Ojanen. 

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/1BuLzpfquyAqPTF8av101rdX4drPPYXXE/edit?usp=sharing&ouid=103448088588522204152&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IMRwV8qFmiJSwM79CijjRRxjm1elB1FMJXwx8_e9iWw/edit?usp=sharing


 Nuorisovaltuustojen liitto ry. järjestää Hyvinkäällä 8.-10.4.2022 aktiivipäivät 
 nuorisovaltuutetuille. Teemana on kestävä kehitys. Ilmoittautuminen 
 tapahtumaan päättyy 23.3.2022. 
 Käsittely: - 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto ei lähetä aktiivipäiville  edustusta. 

 9.  Muut esille tulevat asiat 
 a.  Etäyhteys kokouksissa 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto on kokoontunut koronapandemian  alkamisesta 
 lähtien joko kokonaan etänä tai osittain pitämällä etämahdollisuuden 
 kokouksissa. Puheenjohtaja Eetu Hakulinen käy läpi kunnalta saatuja ohjeita 
 liittyen etämahdollisuuteen. 
 Käsittely: - 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 

 10.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 7.4.2022 klo 18.00. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun 
 mukaisesti. 
 Käsittely:  Eetu Hakulinen esitti, että kokous siirretään  viikolla eteenpäin 14.4.2022; 
 esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran  14.4.2022 klo 18.00. 

 11.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen  klo 19.33. 

https://docs.google.com/document/d/19WjiNwdxQFSZU72oVkUD5FtxSJqJzB36__v3dQ4We78/edit?usp=sharing

