
 Hattulan nuorisovaltuuston pöytäkirja 9/2022 
 Aika: 12.10.2022 klo 18.00 
 Paikka: Katariinankulma, neuvottelutila 
 Paikalla: 
 Hakulinen Eetu (pj.) 
 Hulkkonen Joona (siht.) 
 Englund Onni 
 Kattelus Minni 
 Ojanen Jere 
 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 18.06. 

 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 Jere Ojanen. Pöytäkirja 
 tulee kuitata tarkistetuksi viimeistään 15.10.2022. 



 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 

 -  Kokoontuu 19.10. 
 b.  Lautakunnat 

 -  Hyvinvointilautakunta: ei ole kokoontunut. 
 -  Elinvoimalautakunta: Käsiteltiin kunnan taloussuunnitelmaa. 

 c.  Jaostot 
 -  Viranomaisjaosto: kokoontui 11.10. 

 d.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
 -  Edustaja ei paikalla kokouksessa 

 e.  Liikenneturvallisuustyö 
 -  Kokoontui 11.10. Nuorisovaltuuston tieliikenneturvallisuushuolia tuotiin 

 esille. 

 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.  Valtuustoaloite-esitys: Liikenne Parolan keskusta-alueella 
 Päätösesitys:  - 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto käsitteli asiaa 27.9.2022  kokouksessaan 8/2022, mutta 
 jätti asian pöydälle odottamaan selvitystä vastaavalta viranhaltijalta. 
 8/2022: 
 Valmistelu: Nuorisovaltuutettu Joona Hulkkonen esittelee valtuustoaloite-esityksensä 
 nuorisovaltuustolle koskien liikennejärjestelyjä Parolan keskusta-alueella. 
 Nuorisovaltuusto pohtii esittelyn jälkeen valmistellaanko esitys valtuustoaloitteeksi tai 
 ajetaanko asiaa eteenpäin muulla tavoin. 

 Käsittely: Eetu Hakulinen esitti seuraavaa: Nuorisovaltuusto esittää 
 valtuustoaloite-esityksen aiheita vastaavalle viranhaltijalle, jatkaa liikenneasioiden 
 käsittelyä seuraavaan kokoukseen ja siirtää valtuustoaloite-aloitteen käsittelyn 
 seuraavaan kokoukseen. Esitystä kannatettiin. 

 Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi Hakulisen esityksen. 



 Nuorisovaltuusto käy saadun vastauksen läpi, jonka pohjalta pohtii valtuustoaloitteen 
 tekemistä nuorisovaltuutettu Joona Hulkkosen esityksen pohjalta. 
 Liitteet:  Valtuustoaloite-esitys 
 Käsittely:  Nuorisovaltuusto sai infrapalvelupäällikkö  Juha-Pekka Saikkoselta 
 vastauksen yhteydenottoonsa; Saikkosen mukaan valtuustoaloite-ehdotuksessa 
 mainittu liikennemerkkihankinta ja muutos ei olisi mahdollinen. Nuorisovaltuusto 
 keskusteli muista vastaavista paikoista kunnan alueella. 
 Akseli Savonen esitti käsittelyn aikana seuraavaa: 
 “Jätetään valtuustoaloite pöydälle ja kutsutaan infrapalvelupäällikkö Saikkonen 
 nuorisovaltuuston seuraavaan kokoukseen selventämään nuorisovaltuustolle 
 antamaansa vastausta ja keskustelemaan alueen liikenneturvallisuudesta.” 
 Joona Hulkkonen kannatti esitystä. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto hyväksyi Savosen esityksen  yksimielisesti. 

 7.  Ilmoitusasiat 
 a.  Parolan lukion lisärakennus 

 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian  tiedoksi. 
 Valmistelu:  Hattulan kunta ja koulutuskuntayhtymä  Tavastia ovat 
 suunnitelleet Parolan lukiolle lisärakennusta Parolan keskustan alueelle. 
 Puheenjohtaja Eetu Hakulinen pyysi tietoa tämän hetkistä hankkeen tilasta 
 hyvinvointijohtaja Jari Wihersaarelta. Nuorisovaltuusto käy saadun 
 vastauksen läpi ja keskustelee aiheesta. Kiteytetysti uudempaa tietoa ei tällä 
 hetkellä vielä ollut, mutta perustilanne on sama eli kunta kaavoittaa ja 
 Tavastia rakentaa. 
 Käsittely:  Akseli Savonen huomautti käsittelyn aikana,  että 
 lisärakennusasian käsittelyssä tulisi huomioida taukotilojen tarve. 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi 

 b.  Ideariihi 2022 -aloitteet 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto merkitsee ilmoitusasian  tiedoksi. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto järjesti keväällä 2022  Ideariihi 2022 
 -tapahtuman, jossa kerättiin aloiteideoita kahdeksasluokkalaisilta. 
 Nuorisovaltuusto päätti 18.8.2022 kokouksessaan 7/2022 tehdä aloitteen 
 Juteinikeskuksen ympäristön kunnostamisesta. Aloite on etenemässä 
 suunnitteluvaiheessa ja asian tiimoilta NuVan edustajat, liikuntatoimi ja 
 tekninen toimi kokoontuvat vielä tällä viikolla. Puheenjohtaja Eetu Hakulinen 
 on selvittänyt muiden ideoiden eteenpäin viemiseen keinoja ja esittelee niitä 
 nuorisovaltuustolle. 
 Käsittely: - 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi. 

 8.  Seuraava kokous 
 Päätösesitys:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan  kerran 10.11.2022 klo 18.00. 
 Valmistelu:  Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti  kokousaikataulun 
 mukaisesti. 
 Käsittely:  Ei keskustelua. 
 Liitteet:  Nuorisovaltuuston kokousaikataulu 
 Päätös:  Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran  8.11.2022 klo 18.00. 

https://docs.google.com/document/d/1LtVxPuVWJGf4FIi7DFZJ3x9IWjGZ00O46cln9ng-kxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/118uycjf22GydMGJHIeDKK_a8DzPBAKK2K7nmHYcTwHU/edit?usp=sharing


 9.  Kokouksen päättäminen 
 Päätös:  Puheenjohtaja Eetu Hakulinen päätti kokouksen  klo 19.17. 


