
Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 7/2022
Aika: 18.8.2022 klo 18.00
Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila
Paikalla:
Hakulinen Eetu (pj.)
Hulkkonen Joona (siht.)
Englund Onni (poistui klo 19.48)
Kattelus Minni
Saarinen Ada
Savonen Akseli (etäyhteydellä)
Seppänen Venla
Äijänaho Ella

Muut osallistujat:
Heikkilä Joonas (nuorisotyöntekijä)
Kurkela Jenni (4H Hämeenlinnan seutu) (poistui kohdan 6 jälkeen)
Seulamo Pirjo (4H Hämeenlinnan seutu) (poistui kohdan 6 jälkeen)

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 Ada Saarinen ja Akseli Savonen. Pöytäkirja
tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 22.8.2022.

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, mutta muihin asioihin lisättiin kohta
Liikenneasia.

5. Terveisiä toimielimistä
a. Kunnanvaltuusto

- Viimeviikkoinen kokous jätettiin pitämättä
b. Lautakunnat

- Eivät ole kokoontuneet
c. Jaostot

- Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto: kokoontui 16.8.
d. Maakunnallinen nuorisovaltuusto

- Ei ole kokoontunut

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. 4H
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Valmistelu: Hämeenlinnan seudun 4H yhdistys lähestyi nuorisovaltuustoa
Hattula-päivillä 2022 mahdollisen yhteistyön ja verkostoitumisen kautta. NuVan
puheenjohtaja Eetu Hakulinen kutsui yhdistyksen kertomaan toiminnastaan
Hattulassa.
Käsittely: -
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

7. Nuorisotila
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Valmistelu: Elivoimalautakunta teki 23.11.2021 päätöksen, jossa hyväksyttiin
vuokrasopimus Verstaantie 1 -kiinteistölle. Kiinteistö vuokrattiin, jotta nuorisotila ja
mopopajatoiminta saataisiin uusiin tiloihin yläkoulun nuorisotilojen käytyä
sisäilmaltaan huonoksi. Päätöksestä on kulunut aikaa useampi kuukausi, mutta
nuorisotila ei ole vielä voinut muuttaa tiloihin. Mopopajatoiminta on alkanut tiloissa
keväällä 2022. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja pyysi selvitystä kunnan johdosta
nuorisotilojen avaamisesta.



Käsittely: Nuorisovaltuusto ei saanut vastausta kunnan johdolta. Asiasta ja sen
ajankohtaisuudesta keskusteltiin.
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

8. Ideariihi 2022
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan päätösesityksen.
Valmistelu: Nuorisovaltuusto käsitteli kokouksessaan 6/2022 Ideariihi 2022
-tapahtuman koontia. Ideariihi 2022 tapahtumassa 8. luokkalaiset saivat esittää
ideoitaan ja ajatuksiaan alaotsikoiden alle. Nuorisovaltuusto koosti ideat ja kävi niitä
läpi. 6/2022 kokouksen keskustelun pohjalta puheenjohtaja Eetu Hakulinen on tehnyt
päätösesityksen (liite), jossa avataan, miten NuVa pyrkii saadut ideat toteuttamaan
ja/tai vaikuttamaan niiden toteutumiseen.
Käsittely: -
Liitteet: Päätösesitys
Ideariihi 2022 -kooste
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi seuraavan päätösesityksen:

● Juteinikeskuksen ympäristön parantaminen
○ Nuorisovaltuusto päättää esittää, että Ideariihi 2022 -hankkeeseen saatu

5000€ budjetti käytetään Juteinikeskuksen ympäristön parantamiseen.
Nuorilta saadun palautteen perusteella Juteinikeskuksen pihalle kaivataan
lisää roska-astioita ja istumapaikkoja. Ideariihien lisäksi aiheesta on ennenkin
tullut palautetta nuorilta.

● Yläkoulun järjestyssäännöt
○ Nuorisovaltuusto välittää yläkoulun rehtorille ja koulun oppilaskunnalle

ideariihestä saatuja parannusehdotuksia koulun järjestyssääntöihin ja
koulupäivän rakenteeseen liittyen.

https://docs.google.com/document/d/1HWj_Zc7GmZYBLuZrwFl5rOcHV7p7oCEQYd7qlFj5ltM/edit
https://docs.google.com/document/d/1inoBeNueQhIKogqOzEHFopad0KQ5YDnBlIDAmlGZ8ck/edit?usp=sharing


● Harrastustoiminta
○ Nuorisovaltuusto välittää yläkoulun kerhotoiminnalle ideariihestä saatuja

ideoita, jotka koskettavat sen toimialaa. Ideariihessä toivottiin esimerkiksi
kielikursseja (esim. italia, korea) ja itsepuolustuskursseja (esim. karate,
taekwondo, yleinen).

● Liikuntatoimisto / elinvoimatoimiala
○ Nuorisovaltuusto välittää liikuntatoimistolle ja edelleen elinvoimatoimialle

ideariihestä saatuja ideoita, jotka koskettavat sen toimialaa. Esimerkiksi
kuntaan toivottiin avointa pesäpalloturnausta, eri harrastepaikkojen
kunnostusta ja ilmaisia kokeilukertoja harrastuksiin kuten padeliin tai golfiin.

● Nuorisotyö
○ Nuorisovaltuusto välittää nuorisotyölle ideariihestä saatuja ideoita, jotka

koskettavat sen toimialaa. Nuoret toivoivat ideariihessä esimerkiksi lisää
pelitoimintaa ja -tapahtumia, mopomiittiä ja elokuvailtoja puistoihin.

● Matkailu ja tapahtumat
○ Nuorisovaltuusto välittää kunnan matkailusta ja tapahtumista vastaaville

viranhaltijoille ideariihestä saatuja ideoita, jotka koskettavat sen toimialaa.
Esimerkiksi Street Food Hattula -tapahtumalle on toivottu jatkoa.

● Nuorisovaltuusto toteaa, ettei kaikkien ideoiden osalta vielä ryhdytä toimenpiteisiin.
Esimerkiksi koulurakentamiseen liittyen nuorisovaltuusto sai useita kehityskelpoisia
ideoita, joita tullaan pitämään esillä, kun yläkoulun vaihetta 2 aletaan suunnitella.

9. Ilmoitusasiat
a. Allianssi

Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Valmistelu: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittelee viimeisimmät
tiedotteet Allianssilta.
Käsittely: -
Liitteet: Politiikkaviikko - Allianssi - nuorisoala.fi
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

b. NuVa ry.
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Valmistelu: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja esittelee viimeisimmät
tiedotteet Nuorisovaltuustojen liitolta.
Käsittely: Keskusteltiin asiasta.
Liitteet: -
Päätös: Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

https://nuorisoala.fi/palvelut/demokratiakasvatus-ja-osallisuus/politiikkaviikko/


10. Muut esille tulevat asiat
a. Liikenneasia

Käsittely: Nuorisovaltuusto teki vuoden syksyllä 2021 kannanoton koulujen
läheisen Villentien ja Myllytien välisen risteyksen liikennejärjestelyistä. Asia ei
kannanoton jälkeen edennyt. Nuorisovaltuusto katsoo asian olevan edelleen
tärkeä ja erityisen ajankohtainen koulujärjestelyiden muututtua.
Päätös: Nuorisovaltuusto tuo asian uudestaan esille kunnan viranhaltijoille.

11. Seuraava kokous
Päätösesitys: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 22.9.2022 klo 18.00.
Valmistelu: Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kokousaikataulun
mukaisesti.
Käsittely: Ei keskustelua.
Liitteet: Nuorisovaltuuston kokousaikataulu
Päätös: Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 22.9.2022 klo 18.00.

12. Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen klo 19.57.

https://docs.google.com/document/d/118uycjf22GydMGJHIeDKK_a8DzPBAKK2K7nmHYcTwHU/edit?usp=sharing

