Nuorisovaltuuston kokous
Aika:

maanantai 17.5.2021 klo 17.02 – 18.27

Paikka:

Teams

Läsnä:

Gunnar Janina, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Stenvall Ida, 1. vpj. hallituksen puheenjohtaja
Mattson Kustaa, 2. varapuheenjohtaja
Murtonen Miko, kokouksen sihteeri
Ekman Janette
Heino Veera
Könnö Johanna
Lappalainen Inka
Löyttyjärvi Aina, poistui klo 18.07 § 28 aikana
Nyman Riina
Peltoniemi Enni
Ringman Aura, poistui klo 17.29 § 24 aikana
Säilä Viivi

Poissa:

Karhiaho Jesse
Kemppainen Aada
Koivisto Saara
Kurka Silja
Lauttia Liisi
Lehtomurto Pinja
Lehtimäki Camilla
Paitula Leevi
Paitula Milja
Peltonen Tuulia
Pöykkö Aino
Tokola Iina
Uusitalo Oona

Pöytäkirja 2/2021

Muut osallistujat:
Hiltunen Mervi, nuorisotyön päällikkö
Pohjonen Jenna, osallisuusohjaaja
Turunen Virve, Nuori Yrittäjyys ry:n aluepäällikkö, läsnä 20—24 §:n aikana
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§ Kokouksen avaus
Esitys
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Janina Gunnar avaa kokouksen klo 14.00.
Päätös
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Janina Gunnar avasi kokouksen klo 17.02.

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on välitetty
asianmukaisesti WhatsAppissa ja läsnä on vähintään puolet nuorisovaltuuston jäsenistä.

§ Kokouksen järjestäytyminen
Esitys
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ida Stenvall ja Janette Ekman. Koska
sihteeri Leevi Paitula oli estynyt saapumasta kokoukseen, kokouksen sihteeriksi valittiin Miko
Murtonen.

§ Ilmoitusasiat
Esitys
Kuullaan ilmoitusasiat.
Päätös
Aada Kemppainen on ilmoittanut, ettei koulukiireiden johdosta pysty enää osallistumaan
nuorisovaltuuston toimintaan. Merkittiin eroaminen tiedoksi.
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Miko Murtonen osallistuu nuorten edustajana valtakunnalliseen “Hyvin sanottu” -hankkeeseen
Hämeenlinnan neuvottelukunnan toimintaan. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on
suomalaisen keskustelukulttuurin kehittäminen. Merkittiin asia tiedoksi.

§ Nuori yrittäjyys ry:n esittely
Esitys
Aluepäällikkö Virve Turunen kertoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnasta.
Päätös
Virve Turunen esitteli tiiviisti Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa. Nuori Yrittäjyys ry toimii pääasiassa
koulumaailmassa esiopetuksesta korkea-asteelle. Tahtotilana on tiivistää yhteistyötä
nuorisovaltuuston kanssa. Virve välittää Jennalle diaesityksen, joka ladataan nuorisovaltuuston
kansioon kaikkien nähtäville. Janina Gunnar lupasi jatkaa asian suunnittelua.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Aura Ringman poistui kokouksesta.

§ Kuulumiset valtuustosta ja lautakunnista
25.1 Kaupunginvaltuusto
Esitys
Janina Gunnar ja Ida Stenvall käyvät läpi kuulumiset kaupunginvaltuustosta.
Päätös
Asiasta kertoi Ida Stenvall. Tähän mennessä on ollut kolme kokousta. Ida Stenvall piti toissa
kokouksessa puheenvuoron kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta sekä kiusaamisen
ehkäisemiseksi tehtävän työn tärkeydestä kaikissa olosuhteissa. Muulloin asiat eivät niinkään
nuoria ole koskeneet.
25.2 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esitys
Kustaa Mattson ja Tuulia Peltonen käyvät läpi kuulumiset sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta.
Päätös

Nuorisovaltuuston pöytäkirja
17.5.2021

4 (7)

Asiasta kertoi Kustaa Mattsson. Pääteemana kokouksissa on ollut koronaviruspandemian
vaikutukset harrastuksiin sekä koulunkäyntiin. Esille on nostettu etäopiskelua ja uimahallin
edelleen jatkuvaa sulkua.
25.3 Kaupunkirakennelautakunta
Esitys
Janina Gunnar ja Leevi Paitula käyvät läpi kuulumiset kaupunkirakennelautakunnasta.
Päätös
Asiasta kertoi Janina Gunnar. Pääasiassa on oltu kuuntelijoina, sillä asiat ovat koskeneet erilaisia
lupahakemuksia.
25.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esitys
Veera Heino ja Milja Paitula käyvät läpi kuulumiset sosiaali- ja terveyslautakunnasta.
Päätös
Asiasta kertoi Veera Heino. Pääosin on käyty läpi koronarokotuksia sekä niiden järjestystä,
Idänpään ja Ojoisten terveysasemien lakkautuksia sekä Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelmaa.

§ Nuorisovaltuuston vuosikello 2021
Esitys
Käsitellään nuorisovaltuuston vuosikelloa, johon sisältyy vuodelle suunnitellut tapahtumat.
Käydään samalla vapaata keskustelua muista vuosikelloon mahdollisista lisättävistä
tapahtumaideoista.
Päätös
Vuosikellon suhteen on käsitelty lähitulevaisuuden tapahtumia tiiviisti. Tulossa toukokuun
aikana vaalipaneeli liittyen kuntavaaleihin. Mahdollisesti myös valokuvakilpailu. Koronatilanne
sanelee rajoituksia toiminnan ja tapahtumien suhteen. Tiedotus hoidetaan Instagramissa,
mutta pääsyssä tilille on haasteita. Ida Stenvall selvittää asiaa.
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Kesä pidetään taukoa. Elo-syyskuussa on vuorossa NuVa-iltoja sekä ulkoilua tai patikointia,
lokakuussa elokuvailta ja marraskuussa lanit. Ida Stenvall esitti, että tapahtumien
järjestysvastuuta jaetaan myös hallituksen ulkopuolelle.
Riina Nyman ehdotti NuVien välisten kilpailuiden järjestämisestä ja Ida Stenvall kannatti ideaa.
Janina Gunnar tiedusteli, että voisiko tapahtumia järjestää kesäaikana. Ida Stenvall totesi kesän
olevan haastavaa aikaa henkilökohtaisten esteiden, kuten työnteon vuoksi. Esille nostetettin
elokuu mahdollisena ajankohtana.
NuVien väliset “olympialaiset” jätettiin suunnitteluvaiheeseen, Ida Stenvall ilmoittautui
alustavasti tapahtuman suunnittelijaksi ja Viivi Säilä toiseksi vastuuhenkilöksi.

§ Vaalipaneeli
Esitys
Kartoitetaan tilanne nuorisovaltuuston vaalipaneelista.
Päätös
Vaalipaneelia on mainostettu Instagramissa. Valtapuolueet on tavoitettu ja jokaisesta on saatu
paneeliin ehdokas. Osa ehdokkaista on entisiä nuorisovaltuutettuja. Paneelin kesto on
alustavasti muutama tunti. Facebook-mainostus ei ole toistaiseksi onnistunut teknisten
haasteiden vuoksi. Enni Peltoniemi hoitaa mainoksen jakamisen Facebookiin.

§ V-päivän aloitteet
Esitys
Osallisuusohjaaja Jenna Pohjonen käy läpi V-päivän aloitteita, joita nuorisovaltuusto voisi
taloudellisesti tukea. Sovitaan yhdessä, mihin aloitteeseen tai aloitteisiin Nuorisovaltuuston
budjetista ohjataan varoja.
Päätös
Jenna Pohjonen kävi läpi neljä V-päivän aloitetta, jotka oli valittu jatkokäsittelyyn hallituksen
kokouksessa kaikkein konkreettisimpinä ja toteutuskelpoisimpina. Hankkeita ovat:
1) Ulko-oleskelutilojen (puistojen ja rantojen) kehittäminen.
Roska-astioiden ja penkkien lisääminen on nostettu esille. Rannoille on tulossa kaupungin
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toimesta joitakin uusia kalusteita. Ranta-alueille roska-astioita ei voitane lisätä
tyhjennysresurssien puutteen vuoksi.
2) Lisää pukukoppeja rannoille.
Sairion, Kihterin ja Idänpään rannoille on tulossa lisää pukukoppeja. Solvikin ja Kahtoilammen
rannoilla on vain yhdet pukukopit. Nuorisovaltuuston rahoituksen kautta voitaisiin lisätä
pukukoppeja.
3) Lammille ulkoliikuntavälineitä.
Paikkaa ei ole tiedossa, joten asiasta olisi saatava lisätietoa.
4) Hirsimäen kentän kunnostus.
Asfaltin korjaustarve on tiedossa, korjausta ei ole lähivuosina kaupungin puolesta edessä. Jenna
Pohjonen kertoi, että asfaltin korjaus olisi mahdollinen nuorisovaltuuston rahoituksen kautta.
Käytiin asiasta keskustelua. Ida Stenvall ehdotti Solvikin ja Kahtoilammen rannoille pukukoppien
lisäämistä. Viivi Säilä ehdotti myös pukukoppien lisäämistä kyseisille rannoille. Enni Peltoniemi
kertoi kannattavansa pukukoppien lisäämistä, samoin Janina Gunnar. Mervi Hiltunen kysyi
paljonko rahaa aloitteiden toteuttamiseksi on tarkoitus myöntää. Keskusteltiin koppien
ulkonäöstä, ovatko ne valokuvallisia designkoppeja vai tavallisia koppeja, koska se vaikuttaa
hintaan. Nostettiin esille myös ilkivalta sekä koppien kappalemäärä. Mahdollisen ylijäämän
puolesta määrärahaa olisi hankinnan toteuttamiseksi. Mervi Hiltunen ehdotti, että
nuorisovaltuusto päättäisi tietyn summan, jolla kopit hankittaisiin. Jenna Pohjonen kysyi, että
ovatko kaupunkirakenteen tiedot rantojen koppitarpeesta nuorisovaltuuston mielestä oikeat.
Ida Stenvall ehdotti, että nuorisovaltuusto myöntää pukukoppien hankintaan 7000 euroa.
Kustaa Mattson ja Riina Nyman kannattivat Stenvallin ehdotusta.
Nuorisovaltuusto päätti myöntää budjetistaaan 7000 euroa pukukoppien hankkimiseksi.
Summa viedään kaupunkirakenteelle tiedoksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Aina Löyttyjärvi poistui kokouksesta.
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§ Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat
Esitys
Kuullaan mahdolliset muut esille tulevat asiat.
Päätös
Johanna Könnö kysyi, missä pöytäkirjantarkastajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja sekä mikseivät
hänen käyttäjätunnuksensa lautakuntien portaaliin toimi, vaikka ne ovat oikein. Mervi Hiltunen
kertoi, että pöytäkirja allekirjoitetaan sovittuna ajankohtana Ohjaamolla. Käyttäjätunnusten
toimimattomuudesta pitää laittaa viestiä oman lautakunnan sihteerille.
Keskusteltiin vaalipaneelin nauhoittamisesta ja todettiin sen olevan tarpeellista. Osallistujille
ilmoitetaan Teams-kokouksen taltionnista heille lähetettävässä viestissä.

§ Kokouksen päättäminen
Esitys
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Janina Gunnar päätti kokouksen klo 18.27.
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Miko Murtonen
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Janette Ekman
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