
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 10/2022 
 Aika: 8.11.2022 klo 18.00 
 Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila 
 Paikalla: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni 
 Kattelus Minni 
 Saarinen Ada 
 Savonen Akseli 
 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 18.03. 

 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:  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 12.11.2022. 



 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 muuten sellaisenaan,  mutta lisättiin kohta  11. Muut 
 asiat  . 

 5.  Terveisiä toimielimistä 
 a.  Kunnanvaltuusto 

 -  Valtuustoaloitetta A2-kielen opetuksesta ei hyväksytty. 
 b.  Lautakunnat 

 -  Elinvoimalautakunta: Sähköautojen latauspistealoitetta käsiteltiin 
 c.  Jaostot 

 - 
 d.  Muut toimielimet ja työryhmät 

 - 

 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.  Liikenneturvallisuus 
 Päätösesitys: - 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto on keskustellut syksyllä  2022 useissa kokouksissa 
 liikenneturvallisuuden kehittämisestä etenkin Parolan keskustan alueella, koska 
 lukion siirryttyä keskusta-alueelle sekä yläkoulun liikunnan painottuessa enemmän 
 Juteinikeskukselle liikenne varsinkin nuorten kuljettajien ja kevyenliikenteen osalta on 
 lisääntynyt. Nuorisovaltuusto päätti edellisessä kokouksessa kutsua kunnan 
 infrapäällikkö Jukka-Pekka Saikkosen keskustelemaan nuorisovaltuuston kanssa 
 liikenteen vaaranpaikoista ja nuorilta kuullusta palautteesta. 
 Käsittely:  Infrapäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen ei  vastannut kutsuun eikä saapunut 
 kokoukseen. 
 Päätös:  Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 7.  Tapahtumat 
 Päätösesitys: - 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto keskusteli kokouksessaan  9/2022, kuinka nuoret 
 voisivat kohdata nuorisovaltuuston paremmin. Esille nousi tapahtumien lisääminen, 
 joita nuorisovaltuusto voisi olla mukana järjestämässä. 

 Nuorisovaltuusto järjesti keväällä 2021 kuntavaalipaneelin sekä varjovaalit 
 yhteistyössä Parolan lukion kanssa. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja on käynyt 



 alustavia keskusteluja Parolan lukion kanssa, että vastaavan tapahtuman voisi 
 järjestää kevään 2023 eduskuntavaalien yhteydessä. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto keskustelee nuorisovaltuuston  roolista tapahtumien 
 järjestämisessä sekä mahdollisesta vaalitapahtumasta keväälle 2023. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto perusti työryhmän eduskuntavaalitapahtuman 
 suunnitteluun. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Eetu Hakulinen ja jäseniksi Akseli 
 Savonen, Joona Hulkkonen ja Onni Englund. 

 8.  Juteinikeskuksen ympäristö 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto päättää perustaa työryhmän  Juteinikeskuksen 
 ympäristön kehittämiseen liittyen. Työryhmää johtaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
 Eetu Hakulinen. Nuorisovaltuusto päättää muut työryhmän jäsenet sekä esittää 
 nuorisotyölle ja mahdollisille muille kunnan tahoille nimeämään edustajan tai 
 edustajia työryhmään. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto on esittänyt liikuntapäällikkö  Jari Salmelalle, että 
 Juteinikeskuksen ympäristöä kehitetään Ideariihi 2022 -tapahtuman toiveiden 
 mukaisesti. Toiveiksi on esitetty, että ympäristön viihtyvyyttä lisäämään 
 Juteinikeskukselle hankittaisiin lisää roska-astioita ja penkkejä sekä kunnostettaisiin 
 liikuntapaikkoja kuten koripallo- ja salibandykentän pohjaa. 

 Juteinikeskuksen piha on kohdannut ilkivaltaa olemassaolonsa aikana viimeksi 
 syksyllä 2022, kun jalkapallokentän pukuhuonekatoksen seinästä oltiin menty 
 paikallisen jalkapalloseuran varastotilaan seinän läpi. Myös urheilukentät ovat 
 kohdanneet ilkivaltaa kohtuullisen usein. 

 Puheenjohtaja Eetu Hakulinen kokoontui 14.10.2022 liikunta-, nuoriso-, koulu-, ja 
 teknisen toimen edustajien kanssa Juteinikeskukselle keskustelemaan nuorten 
 toiveista Juteinikeskuksen pihaa kohtaan sekä pihaa kohtaan tehdystä ilkivallasta. 
 Kokouksessa todettiin, että kehitysideat ovat hyviä, mutta samalla kaivattaisiin 
 kunnan puolelta ratkaisuja ilkivaltaa kohtaan. Kokouksessa todettiin, että talven 
 lähestyessä kenttien käyttöaste vähentyy, joten voisi olla parempi panostaa uusiin 
 hankintoihin ensi keväänä ja samalla pohtia, kuinka ilkivaltaa voisi vähentää. 
 Yhteinen toteamus oli, että ilkivaltaa tekee vain hyvin pieni osa alueen käyttäjistä ja 
 suuri osa käyttää aluetta käyttötarkoitusten mukaisesti, jonka takia nuorten ideat ovat 
 toivottuja. 

 Kokouksessa todettiin, että olisi hyvä perustaa nuorisovaltuuston johtama työryhmä, 
 joka valmistelee ensi kevääksi Juteinikeskuksen kehittämiseen hankintoja ja toisaalta 
 pohtii samalla ratkaisuja, kuinka ilkivaltaa voisi torjua. Mikäli nuorisovaltuusto päättää 
 perustaa työryhmän voisi siihen kuulua nuorisovaltuutettujen lisäksi edustajia ainakin 
 nuorisotyöstä, mutta valikoivissa osin myös teknisestä-, koulu- ja liikuntatoimesta. 
 Käsittely: - 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto päätti perustaa työryhmän  Juteinikeskuksen ympäristön 
 kehittämiseen liittyen. Työryhmää johtaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eetu 
 Hakulinen. Nuorisovaltuusto päätti, että nuorisovaltuustoa työryhmässä edustavat 
 puheenjohtajan lisäksi Minni Kattelus, Ella Äijänaho, Joona Hulkkonen ja Akseli 
 Savonen. Nuorisovaltuusto esittää nuorisotyölle ja mahdollisille muille kunnan tahoille 
 nimeämään edustajan tai edustajia työryhmään. 



 9.  Yläastevierailu ja yhteiskokous Parolan yhteiskoulun oppilaskunnan 
 hallituksen kanssa 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto päättää esittää Parolan  yhteiskoulun oppilaskunnan 
 hallituksen yhteiskokouksen järjestämistä vielä vuoden 2022 puolella. Kokouksen 
 yhteydessä esitetään, että nuorisovaltuusto kiertää koulurakennusta läpi. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuuston yksiin yhteistyökumppaneista  kuuluvat kunnan 
 oppilas- ja opiskelijakunnat varsinkin yläkoulun ja lukion osalta. Nuorisovaltuusto on 
 pitänyt edellämainittuihin tahoihin etenkin kouluasioissa yhteyttä. Uusi 
 yläkoulurakennus aloitti toimintansa syksyllä 2022, joten puheenjohtaja Eetu 
 Hakulinen esittää, että nuorisovaltuusto vierailisi uudessa rakennuksessa ja tämän 
 lisäksi oppilaskunnan hallltukselle esitettäisiin yhteiskokouksen järjestämistä, jotta 
 nuorisovaltuusto saisi kuulla kokemuksia uudesta rakennuksesta sekä muita 
 yläastelaisia puhuttavia teemoja. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto keskustelee puheenjohtaja  Eetu Hakulisen 
 valmisteluesityksestä. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto päättää esittää Parolan yhteiskoulun  oppilaskunnan 
 hallituksen yhteiskokouksen järjestämistä vielä vuoden 2022 puolella. Kokouksen 
 yhteydessä esitetään, että nuorisovaltuusto kiertää koulurakennusta läpi. 

 10.  Ilmoitusasiat 
 a.  Ehkäisevän päihdetyön toimielin 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian  tiedoksi. 
 Valmistelu:  Hattulassa päätettiin perustaa hyvinvointilautakunnan 
 päätöksellä aluehallintoviranomaisen kehotuksesta ehkäisevän päihdetyön 
 toimielin 8.12.2021. Nuorisovaltuusto kuuluu edustajansa kautta toimielimen 
 kokoonpanoon. Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 1/2022 20.1.2022, 
 että puheenjohtaja Eetu Hakulinen edustaa nuorisovaltuusto toimielimessä. 
 Toimielimen toiminta aloitettiin 29.9.2022 järjestäytymiskokouksella ja 
 toimielin kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2022. 
 Käsittely:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen informoi nuorisovaltuustoa 
 toistaiseksi toimielimessä käsitellyistä aiheista. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi. 

 b.  Valtuustoaloite sähköautoilun kehittämisestä 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian  tiedoksi. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto esitteli liitteenä olleen  valtuustoaloitteen 
 kunnanvaltuustolle 20.4.2022. Elinvoimalautakunta käsitteli nuorisovaltuuston 
 aloitetta kokouksessaan 25.10.2022. Elivoimalautakunta päätti esittää 
 kunnanhallituksen kautta edelleen valtuustolle, ettei aloitetta hyväksytä. 
 Elinvoimalautakunnan pykälä on liitteenä. Aloite käsitellään 
 kunnanvaltuustossa loppusyksystä. 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto käy elinvoimalautakunnan  vastineen läpi ja 
 keskustelee, kuinka aloitteen kanssa toimitaan. 
 Liitteet:  Valtuustoaloite 
 ELINVLTK_§174_25.10.2022 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi  ja valmistelee 
 aloitetta koskevan puheenvuoron. 

https://drive.google.com/file/d/1eLVba0ykuTgpeRECT-veHVao01TxRevH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gIIY6qbwtiaOdJjbOM-mQ9smzTnq_V3QxMxAam92aSE/edit?usp=sharing


 11.  Muut asiat 
 a.  Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku 

 Valmistelu:  Nuorisovaltuustolta pyydettiin edustajaa  osallistumaan 
 itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuuteen. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto valitsi seppeleenlaskuun  alustavasti Joona 
 Hulkkosen. 

 12.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 15.12.2022 klo 18.00. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun 
 mukaisesti. 
 Käsittely:  Ei keskustelua. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran  15.12.2022 klo 18.00. 

 13.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja  Eetu Hakulinen päätti kokouksen klo 19.54. 

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

