
Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 4/2022
Aika: 14.4.2022 klo 18.00
Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila; Meet-etäyhteys
Paikalla:
Hakulinen Eetu (pj.)
Hulkkonen Joona (siht.)
Englund Onni
Hautamäki Ronja
Kattelus Minni
Ojanen Jere
Savonen Akseli (Meet-yhteydellä)
Seppänen Venla
Äijänaho Ella

Muut osallistujat:
Heikkilä Joonas (nuorisotyöntekijä)
Kattelus Miisa (nuorisotyön harjoittelija)
Laine Mareena (hyvinvointikoordinaattori), poistui 18.57 pykälän 7 aikana.

1. Kokouksen avaus
Päätösesitys: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avaa kokouksen klo 18.00.
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen avasi kokouksen klo 18.03.

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 Venla Seppänen ja Ella Äijänaho. Pöytäkirja
tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 18.4.2022.

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: Muihin esille tulleisiin asioihin lisättiin kohta vuoden nuori kuntalainen ja
ilmoitusasioihin kohta NuVa ry.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

5. Terveisiä toimielimistä
a. Kunnanvaltuusto

- Kokoontuu ke 20.4.
b. Lautakunnat

- Elinvoimalautakunta: Kokoontui 30.3, ei nuorisoa koskevia terveisiä.
- Hyvinvointilautakunta: Kokoontui 13.4, ei nuorisoa koskevia terveisiä.

c. Jaostot
- Maankäyttöjaosto: Ei nuorisoa koskevia terveisiä.
- Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto: Edustaja ei paikalla

nuorisovaltuuston kokouksessa.
- Viranomaisjaosto: Kokoontui 22.3. ja 12.4., ei nuorisoa koskevia

terveisiä.
- Perusturvajaosto: Ei nuorisoa koskevia terveisiä.

d. Maakunnallinen nuorisovaltuusto
- Ei terveisiä.

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. Osallistavan budjetoinnin malli - valmistelukatsaus
Päätösesitys: -
Valmistelu: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen on kutsunut kunnan liikuntapäällikkö Jari
Salmelan ja hyvinvointikoordinaattori Mareena Laineen kertomaan Hattulan
osallistavan budjetoinnin mallista.

Malli on ollut elinvoimalautakunnan käsittelyssä. Lautakunta hyväksyi tuolloin
viranhaltijaesityksen, jossa Hattulaan luodaan osallistavan budjetoinnin mallin
pohjaksi aktiivisuusraha, Hattula-aloite ja kansalaisäänestys. Kunnanhallitus käsitteli
asiaa kokouksessaan 11.4.2022. Puheenjohtaja Eetu Hakulinen katsoi tärkeäksi, että
nuorisovaltuutetut saavat suoraan valmistelijoilta kuvauksen mallista, vaikka se on jo
edennyt kunnan päätöksenteossa, sillä nuorisovaltuusto voi tulevaisuudessa



integroida mallia omaan toimintaansa. Malli täytyy vielä hyväksyä
kunnanvaltuustossa.
Käsittely: Viranhaltijat avaavat nuorisovaltuustolle millainen mallista on tulossa ja
mikä sen tila on nyt päätöksenteossa, jonka jälkeen nuorisovaltuusto käy keskustelua
aiheesta.
Liitteet: Hattulan osallistuvan budjetoinnin toimintamallit
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

7. 8. luokkalaisten osallistamispäivä
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Valmistelu: Osallistamistyöryhmä on valmistellut nuorisovaltuuston toimeksiannon
mukaisesti 8. luokkalaisten osallistamispäivän aiemmin tehdyn valmistelun
mukaisesti.
Käsittely: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esittelee osallistamispäivän suunnitelman
nuorisovaltuustolle.
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

8. Aloite-esitys: Sähköauton latauspiste Hattulaan
Päätösesitys: -
Valmistelu: Hattulan nuorisovaltuusto on käsitellyt 2/2022 ja 3/2022 kokouksissaan
aloite-esitystä sähköauton latauspisteen rakennuttamisesta Hattulaan kunnan
toimesta tai avustuksesta. 2/2022 kokouksessa nuorisovaltuutettu Jere Ojasen
esitystä käsiteltiin, mutta nuorisovaltuusto totesi, että aloite-esitystä on syytä
jatkovalmistella. 3/2022 kokouksessa nuorisovaltuusto hyväksyi yksimielisesti
esityksen ja päätti tehdä siitä valtuustoaloitteen.

Kokouksen jälkeen nuorisovaltuuston tietoon tuli, että Hattulassa on sähköauton
latauspisteitä terveysaseman edustalla. Tieto ei kulkeutunut nuorisovaltuustolle, sillä
yleisimmin käytetyissä latauspistekartoissa latauspaikkoja ei näkynyt. Puheenjohtaja
Eetu Hakulinen totesi, ettei aloitetta voi viedä valtuustoon virheellisen valmistelu
tiedon takia, jonka pohjalta päätös oli syntynyt.

2/2022 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.

https://drive.google.com/file/d/1pKnNFizRfbOrwlAe-5hpxB_YIdk54oDT/view?usp=sharing


Käsittely: Nuorisovaltuusto käy keskustelun ajaako se aloite-esityksen
valtuustoaloitteeksi uuden tiedon perusteella.
Keskustelun kuluessa Jere Ojanen esitti, että asian käsittely lykätään syksyyn,
esitystä kannatettiin; Ojanen veti myöhemmin esityksensä pois.
Keskustelun kuluessa Eetu Hakulinen esitti, että Hattulan nuorisovaltuusto tekee
aloite-esityksestä valtuustoaloitteen siten, että Hattulan kunta selvittää sähköautojen
latauspisteiden tarvetta ja tarvittaessa edistää asiaa kunnassa; esitystä kannatettiin.
Liitteet: Liikenne- ja viestintäministeriö - Liikenteen päästöjen puolittaminen
2030-luvulle
Kuntahankinnat - Sähköautojen latausasemat
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi Hakulisen esityksen.

9. Hattula-päivät
Päätösesitys: -
Valmistelu: Hattula-päivät järjestetään kunnan alueella 8.6.2022-12.6.2022.
Nuorisovaltuusto on ollut perinteisesti mukana Hattula-päivillä lauantain toripäivänä
omalla pisteellään. Tänä vuonna toripäivä toteutetaan lauantaina 11.6.2022.
Nuorisotyöntekijä Joonas Heikkilä avaa, missä Hattula-päivien suunnittelussa nyt
mennään ja millaista ohjelmaa on valmisteilla.
Käsittely: Nuorisovaltuusto keskustelee, miten se voisi osallistua Hattula-päivien
ohjelmiin.
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti osallistua toripäivään.

10. Alle 25-vuotiaiden ilmainen ehkäisy
Päätösesitys: -
Valmistelu: Alkuvuodesta 2022 Hattulaan tuli palvelu, jossa alle 25-vuotiaille nuorille
taataan ilmaisen ehkäisyn palveluita. Parolan Yhteiskoulun, lukion ja Lepaan
Hamk:in koulu- ja opiskelijaterveydenhoitaja Anu Maununen otti sähköpostitse
puheenjohtaja Eetu Hakuliseen yhteyttä sähköpostitse ja pyysi nuorisovaltuustolta
vinkkejä alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn palvelun mainostamiseen ja
toteuttamiseen. Tarkoitus olisi saada tavoitettua alle 25-vuotiaiden nuorten ikäryhmää
mahdollisimman laajasti hattulalaisten ja Hattulassa opiskelevien osalta. Nuoria on
nyt lähestytty Wilmoitse ja ehkäisypalveluita saa käyttöönsä ottamalla yhteyttä koulu-
tai opiskelijaterveydenhoitajaan.
Käsittely: Nuorisovaltuusto ideoi valmistelun mukaisesti keinoja tavoittaa alle
25-vuotiaiden ikäryhmää palvelun tarjoamisen osalta.
Päätös: Nuorisovaltuusto välittää ideansa koulu- ja opiskeluterveydenhoitajalle.

11. Ilmoitusasiat
a. Parolan yhteiskoulun tilasulut

Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Valmistelu: Hattulan kunta tiedotti 6.4.2022, että yläkoulurakennuksen kaikki
muut paitsi 1999 rakennetut tilat otetaan ensi syyslukukaudesta pois käytöstä.
Yläkoululaiset käyttävät syyslukukaudesta lähtien -99 siipeä, uutta
yläkoulurakennusta, Parolan alakoulun tiloja sekä osittaisina liikuntatiloina
Juteinikeskuksen salia. Parolan alakoulun tilojen käyttöönotto vaikuttaa
alakouluihin siten, että myöhemmin ilmoitettavat luokka-asteet siirtyvät
opiskelemaan Juteinikeskukselle. Ratkaisu on voimassa kunnes

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


yläkouluhankkeen vaihe 2 valmistuu. Vaihe 2 on suunniteltu rakennettavaksi
2023-2024.
Käsittely: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja mahdollisista toimista
NuVan puolelta. Todettiin, että nuorisovaltuusto kannattaa vaiheen 2
mahdollisimman nopeaa toteuttamista ja sen sijoittamista mahdollisimman
lähelle olemassa olevia rakennuksia; lisäksi todettiin, että vanhan salin tilalle
täytyisi saada korvaava liikuntatila lähialueelle.
Liitteet: Tiedote: Yhteiskoulun käytöstä poistuvat tilat
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

b. Asuntopoliittinen ohjelma
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Valmistelu: Hattulan kunnan konserniin kuuluva Hattula Kiinteistöt Oy. pyysi
nuorisovaltuustolta kommenttia kunnan asuntopoliittisen ohjelman
laatimiseen. Pyyntö välitettiin puheenjohtaja Eetu Hakuliselle 30.3.2022 ja
vastausta pyydettiin 4.4.2022 mennessä. Nuorisovaltuusto ei ehtinyt
kokoontua pyynnön välityksen aikana ripeän aikataulun takia ja epävirallista
kantaa ei muodostettu Whatsapp ryhmässä, sillä aihe olisi vaatinut
valmistelua.
Käsittely: Ei keskustelua.
Liitteet: Tiedote
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

c. Kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuudet
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoistusasian tiedoksi.
Valmistelu: Kaatuneiden muistopäivä on 15.5.2022. Hattulassa kaatuneiden
muistopäivän seppeleenlaskutilaisuudet suoritetaan Hattulan kirkolla noin klo
11 jumalanpalveluksen jälkeen ja Tyrvännön kirkolla noin klo 13
jumalanpalveluksen jälkeen. Kunnanjohtaja Pekka Järvi pyysi molempiin
tilaisuuksiin nuorisovaltuutettua edustustehtävään laskemaan seppelettä.
Käsittely: Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa 9.5. mennessä.
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

12. Muut esille tulevat asiat
a. NuVa ry

Käsittely: NuVa ry:n Aktiivipäivät Pro -tapahtuma järjestetään toukokuussa.
Edustaja Jere Ojanen kertoi nuorisovaltuustolle tapahtumasta.
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

b. Vuoden hattulalainen nuori
Käsittely: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esitteli mahdollista vuoden nuori
kuntalainen -palkintoa, jollainen on käytössä muiden muassa Sysmän
kunnassa.
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

https://www.hattula.fi/uutiset/yhteiskoulun-kaytosta-poistuvat-tilat/
https://drive.google.com/file/d/1jIVBvGu86FEx3Qh8oMT-TlmAVBFVuSJj/view?usp=sharing


13. Seuraava kokous
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 5.5.2022 klo 18.00.
Valmistelu: Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kokousaikataulun
mukaisesti.
Käsittely: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen esitti toukokuun kokousajaksi 12.5.2022 klo
18.00. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
Liitteet: Nuorisovaltuuston kokousaikataulu
Päätös: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 12.5.2022 klo 18.00.

14. Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen klo 21.12.

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

