
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 5/2022 
 Aika: 12.5.2022 klo 18.00 
 Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila 
 Paikalla: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni 
 Kattelus Minni 
 Saarinen Ada 
 Savonen Akseli 
 Seppänen Venla 

 Muut osallistujat: 
 Heikkilä Joonas (nuorisotyöntekijä) 
 Niittymäki Marjo (etsivä nuorisotyöntekijä) 
 Träff Hanna (etsivä 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. 
 Valmistelu:  Pöytäkirjan tarkastajien tulee ilmoittaa  mahdollisista korjauksista 
 pöytäkirjaan viimeistään 3 päivää kokouksen jälkeen nuorisovaltuuston Whatsapp 
 ryhmään. 
 Käsittely:  Ei 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 Onni Englund  ja Minni Kattelus. Pöytäkirja 
 tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 16.5.2022. 



 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:  Ei keskustelua. 
 Päätös:  Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 5.  Terveisiä toimielimistä 
 a.  Kunnanvaltuusto 

 -  Nuorisovaltuuston valtuustoaloite luettiin. 
 b.  Lautakunnat 

 -  Elinvoimalautakunta: Edustaja ei paikalla nuorisovaltuuston 
 kokouksessa. 

 -  Hyvinvointilautakunta: Kokouksessa ei ollut nuorisovaltuuston 
 edustusta. 

 c.  Jaostot 
 -  Maankäyttöjaosto: Ei ole kokoontunut 
 -  Perusturvajaosto: Ei ole kokoontunut 
 -  Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto: Kokouksissa keskusteltu 

 luokkien siirroista eri kouluihin kunnassa. 
 -  Viranomaisjaosto: Kokouksessa ei ollut nuorisovaltuuston edustusta. 

 d.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
 -  Edustaja ei paikalla nuorisovaltuuston 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.  Hattulan kunnan kesätyöt 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee keskustelussa  käydyt pääpointit esille ja 
 vie niitä tarvittaessa eteenpäin. 
 Valmistelu:  Hattulan etsivät nuorisotyöntekijät Marjo  Niittymäki ja Hanna Träff on 
 kutsuttu keskustelemaan kunnan kesätyötarjonnasta ja tukimuodoista. 
 Nuorisovaltuusto esitti kannanotossaan vuodenvaihteessa muutosehdotuksia kunnan 
 kesätöihin liittyen. Esimerkiksi nuorisovaltuusto katsoi, että ympäryskuntien tavoin 
 kesätyötukea hattulalaisen nuoren palkkaamiseen voitaisiin maksaa myös muille kuin 
 hattulalaisille yrityksille ja kunnan tarjoamiin kesätöihin voitaisiin ottaa tiettynä vuonna 
 alaikärajan täyttäviä henkilöitä tarkan iän määrittämisen sijaan. Kannanoton 
 seurauksena on käynnistetty yhdessä liikuntapäällikkö Jari Salmelan kanssa 
 pohdinta, millaisia kunnan tarjoamien kesätyöpalveluiden tulisi jatkossa olla. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto käy kesätöistä keskustelua  etsivien nuorisotyöntekijöiden 
 alustuksen pohjalta. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 



 7.  Muut esille tulevat asiat 
 a.  Hattula-päivät 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan  4/2022 ottaa osaa 
 Hattula-päivien toripäivään 11.6.2022. Nuorisovaltuusto keskusteli alustavasti, 
 millaista osallistuminen voisi olla. Alustavasti todettiin, että edellisten vuosien 
 tapaan NuValla voisi olla oma teltta, jossa toimintaa esitellään ja sen lisäksi 
 teltalla voisi olla jotain mukavaa tekemistä. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto käy keskustelua aiheeseen  liittyen. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto perustaa asian valmistelemiseksi  työryhmän. 

 8.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 9.6.2022 klo 18.00. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun 
 mukaisesti. 
 Käsittely:  Ei keskustelua. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan  seuraavan kerran 16.6.2022 
 klo 18.00. 

 9.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen  klo 19.43. 

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

