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Aika: 26.8.2015 Klo:17.09 - 18.49

Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku

Paikalla: Matias Jaakkola, Mette Lindholm, Sini Lindholm, Petri Nieminen, Jan Nummela, Iida 
Piela, Henri Karhu, Jere Myllymäki, Enni Oravala, Jiri Tuominen, Marja Engman - vs. 
nuorisosihteeri

Poissa: Jere Salokoski, Tobias Selander, Terhi Veirto

Kutsuja: Ada Salonen

Asiat:

1. Läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Vapaa-aikatoimen palveluiden järjestämissuunnitelma
Vs. nuorisosihteeri Marja Engman kertoi vapaa-aikatoimen palveluiden 
järjestämissuunnitelmasta. Suunnitelmaan kuului että kirjaston lehtienlukusaliin 
rakennettaisiin nuorille suunnattu kahvila, jossa saisi toki käydä muutkin kuin nuoret. 
Kahvilasta löytyis myös 1 luukun periaatteella toimiva palvelupiste, josta saisi apua 
sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimatoimiston asioissa. Työkahvilaa pitämään perustettaisiin 
nuorten työpaja, joka koostuisi esim. opiskelupaikatta jääneistä täysi-ikäisistä nuorista.

Nuorisovaltuutetut pitivät ideasti kovasti ja tahtoivat kahvilan toimintaan mukaan. 
Nuorisovaltuutetuilta lenteli kovasti ideoita kahvilaan liittyen ja toivottiin, että 
nuorisovaltuustosta saataisiin yksi jäsen kahvilan suunnitteluun mukaan. Päätettiin tukea 
kahvila-suunnitelmaa ja sivistyslautakunnan edustajamme Iida Piela kertoo 
sivistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa mielipiteemme suunnitelmasta.

4. Syksyn toimintasuunnitelma
Pohdittiin, mitä aiotaan tehdä syksyn aikana. Ada kertoi viime keväänä Euroopan 
nuorisoviikolle (27.4. - 10.5.2015) suunnitellusta vaikuttamispaneeli- ja 
kahvitustilaisuudesta ja kysyi haluttaisiinko tämä tapahtuma jossakin vaiheessa järjestää. 
Päätimme että tapahtuman voisi pitää aiemmin mainitussa kahvilassa.

5. Tsemppiraha
Tsemppirahahakemuksia ei ollut tullut.



6. Muut esille tulevat asiat
Äänestettiin kokouspalkkion nostamisesta, enemmistö äänesti kokouspalkkion nostamatta 
jättämisen puolesta.

Marja kertoi Uimahallin liikuntasalissa 29.9. järjestettävistä hyvinvointimessuista ja ehdotti 
että nuorisovaltuusto järjestäisi pisteen sinne, jossa esiteltäisiin nuorisovaltuuston 
toimintaa. Iida ja Enni lupautuivat mennä pitämään tätä pistettä messuille.

Marja ehdotti demokratiaviikon teemaksi rasismin vastaisuutta ja monikulttuurisuutta. 
Nuorisovaltuusto voisi järjestää demokratiaviikolla pisteen, jossa äänestetään jotakin 
monikulttuurisuuteen liittyvää. Äänestäneille nuorisovaltuusto tarjoaisi itse tehdyn 
smoothien.

Nuva ry:lta oli tullut viesti, jossa tarjottiin auttamaan kehittämään Suomen 
nuorisovaltuustojen toimintaa. Idea ei saanut suurta kannatusta.

Marja esitteli eräänlaista matkaryhmäideaa, jossa 10 henkinen ryhmä järjestäisi matkan 
johonkin 
EU-kumppani maahan, johon haettaisiin rahoitusta EU:lta ja kerättäisiin rahaa muillakin 
tavoin. Kun matka on ohi, järjestettäisiin vastaanotto ja ohjelmaa jollekin ryhmälle maasta, 
johon ryhmän oma matka suuntautui. Matkan teemana olisi vaikuttaminen. Ada, Sini, 
Matias, Iida, Henri, Jan, Mette ja Enni olivat kiinnostuneita ja ilmoittautuivat mukaan 
suunnittelemaan matkaa.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 9.9.2015 Nuoklula

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.49

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ada Salonen Petri Nieminen
(puheenjohtaja) (sihteeri)


