
Hollolan nuorisovaltuusto Pöytäkirja

9.11.2015

Aika: 9.11.2015 Klo:17.00 - 18.50

Paikka: Hollolan Uimahalli, Nuokku

Paikalla: Ada Salonen, Matias Jaakkola, Mette Lindholm, Sini Lindholm, Petri Nieminen, Iida Piela, 
Henri Karhu, Enni Oravala, Marja Engman, vt. nuorisosihteeri, Kimi Uosukainen Nuva ry pj. 
ehdokas

Poissa: Jan Nummela, Jere Salokoski, Terhi Veirto, Jere Myllymäki, Jiri Tuominen

Asiat:

1. Läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisuus ja päätösvailtaisuus

3. Nuva ry
Nuva ry:n puheenjohtajaehdokas Kimi Uosukainen pohjusti vähän, mitä Nuva ry tekee ja kertoi 
hieman puheenjohtajakampanjastaan. Kimi tutustui nuorisovaltuuston toimintaan ja kyseli 
nuorisovaltuutetuilta, kuinka Nuva ry:n toimintaa voisi parantaa.

4. Nuorisovaltuusto ja lähidemokratia
Marja ehdotti nuorisovaltuustolle toimintakäytäntöjen muutosta. Alkaen 1.1.2016 Hollolan 
nuorisovaltuuston toimikausi kestäisi 2 vuotta. Nuorisovaltuustossa olisi 13-20 -vuotiaita jäseniä n. 
10. Kuusi tai seitsemän jäsenistä olisi Salpakankaan alueelta, kaksi Hämeenkoskelta ja kaksi tai 
kolme Vesikansasta. Nuorisovaltuutetut saisivat jokaisesta virallisesta kokouksestaan n. 60€:n 
kokouspalkkion. Ehdotukselle ei ollut vastaehdotuksia, joten suunnitelma hyväksyttiin. Marja 
ehdotti myös, että seuraavan toimikauden jälkeen voitaisiin mahdollisesti pitää vaalit nuvan 
seuraavien jäsenten valitsemiseksi. 

Marja esitteli aluefoorumi-ideaansa, jossa Salpakankaalle, Hämeenkoskelle ja Vesikansalle 
muodostettaisiin aluefoorumit, jotka koostuisivat nuorisovaltuutetuista, paikallispolitiikoista ja 
erilaistten yhdistysten jäsenistä. Nuorisovaltuusto päätti lähteä hankkeeseen mukaan ja Marja 
lupasi jatkaa asiaa eteenpäin.

5. Perusta, vakiinnuta ja vahvista -hanke
Hollolan nuorisovaltuusto on valittu Nuva ry:n hankkeeseen, jonka tavoitteena kyseisen 
nuorisovaltuuston kohdalla vahvistaa nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtaja Ada kertoi 
hankkeen edistymisestä. Kerrottiin jäsenille, että keskiviikkona 18.11. klo 15 on hankkeeseen liittyvä
kartoituskokous.



6. Nuorisovaltuuston seuraava toimikausi
Kysyttiin alustavasti jäseniltä, aikovatko he jatkaa nuorisovaltuuston seuraavalle kaudelle. Matias 
Jaakkola, Henri Karhu, Enni Oravala, Iida Piela, Mette Lindholm, Sini Lindholm sekä Ada Salonen 
kertoivat jatkavansa seuraavalle kaudelle. Petri Nieminen ei halunnut jatkaa. Poissaolleilta jäseniltä 
kysytään asiasta myöhemmin. Marja Engman toimii vt. nuorisosihteerinä ensi kaudellakin.

7. Muut esille tulevat asiat
Ada oli ollut maakuntapäivillä Sibeliustalolla Lahdessa ja esitteli siellä tekemiään muistiinpanoja. 
Marja esitteli lyhyesti nuorisolakia ja kertoi, että nuorisovaltuusto voi koska tahansa ottaa kantaa ja 
kertoa mielipiteensä uudistuvasta nuorisolaista.
Kirjastoon perustettava kahvila edistyy, hanke on hyväksytty kunnanvaltuustossa.
Sovittiin perustettavan WhatsApp -ryhmä nuorisovaltuutetuiden välisen kommunikoinnin 
parantamiseksi.
Seuraavassa kokouksessa pohditaan, kenelle siirretään Nuorisovaltuuston facebook-sivun 
hallintaoikeus, joka nykyään on Petri Niemisellä.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ada Salonen Petri Nieminen
(puheenjohtaja) (sihteeri)


