
Hollolan nuorisovaltuusto                                                 Pöytäkirja  

  

8.2.2016  

  

 Aika: 8.2.2016 klo:17.00-19.00  

  

Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku  

  

Paikalla: Ada Salonen, Matias Jaakkola, Iida Piela, Henri Karhu, Enni Oravala, Juuso 

Torvinen, Sanni-Maria Tiihonen, Marja Engman, vt. nuorisosihteeri, Ville 

Holopainen, Tekninen lautakunta 

  

Poissa: Mette Linholm, Sini Lindholm, Jan Nummela,                                                     

Kristiina Hämäläinen, Perusturvalautakunta 

  

 Asiat: 

1. Läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

         Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

3. Perusta, Vakiinnuta ja Vahvista-projektin koulutus 

Ada kertoi koulutuksen ajankohdan ja ajan. Koulutus järjestetään 11.3. klo 13-

19 Hollolan uimahallin Nuokulla. Ada oli saanut viestiä koulutukseen liittyen. 

Pitäisi miettiä kenet kutsutaan mukaan päivään.  

Päätettiin, että koulutukseen kutsutaan kummivaltuutetut ja 

demokratiatyöryhmän poliittiset jäsenet. Kutsun koulutukseen lähettää 

nuorisovaltuusto. 

 

4. Nuva Ry:n jäsenyys ja tapahtumat 

 

Ada suositteli kaikkia Nuorisovaltuuston jäseniä liittymään Nuva Ry:hyn. 

Koska valtuustolla ei ole budjettia, täytyy jokaisen valtuuston jäsenen maksaa 



itse jäsenmaksu ja muut maksut. Nuva Ry järjestää Aktiivi-päiviä, joissa 

koulutetaan liiton jäseniä.  

Näiden Aktiivi-päivien ajankohdat Ada lupasi ilmoittaa myöhemmin. 

 

 

5. Nuva näkyvyys sekä vaikuttaminen 

 

Mietittiin miten voisimme parantaa nuvan näkyvyyttä ja miten nuorisovaltuusto 

voisi vaikuttaa enemmän.  

Tultiin siihen tulokseen, että näkyvyyttä on lisättävä. Enni lupasi luoda Nuvalle 

Instagram-tilin. Nuorihollola.net sivuston tiedot päivitetään. Henri antoi idean 

vaikutusboksista johon voi laittaa ideoita Nuvalle. We want you! Haluamme 

ideoitasi-mainoksia laitetaan kouluille ja muille julkisille paikoille. 

 

 

6. Vanhus- ja vammaisneuvoston kevään toiminnallinen päivä 

 

Adan oli otettu yhteyttä. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa tehdä 

yhteistyötä nuorten kanssa. Hän kertoi neuvoston suunnittelemasta 

ulkoilmapäivästä.  

Hyvä fiilis-ulkoilmapäivä järjestetään toukokuussa. Jos on huono ilma, 

tapahtuma järjestetään kirjastossa ja uimahallilla. Osallistujia ovat vapaa-

aikatoimi, Vanhus- ja vammaisneuvosto ja Nuorisovaltuusto. Kyseisessä 

tapahtumassa Nuvalla on ”nörttinurkka”, jossa nuvan jäsenet neuvovat 

vanhempia mobiililaitteiden käytössä. Tapahtumassa on myös paikalla 

Terveyslinkku. Elämän hallinta-valinnaisaineryhmältä kysytään pääsevätkö he 

tekemään rastipisteen. Hyvä fiilis-tapahtuman ideana on, että eri ikäiset 

kokoontuisivat yhteen. 

 

 

7. Muut esille tulevat asiat 
 

Sanni kertoi ideasta, jota hän oli miettinyt yhdessä Juuson kanssa. Idea oli 

että Nuva yrittäisi saada nuorten liikuntahallivuokrat pienemmiksi sillä ne ovat 

nousesseet kuntaliitoksen myötä. Maksuja on jouduttu tasaamaan uudessa 

kunnassa tasavertaisuuden vuoksi. Marja ilmoitti, että päätös on tehty nuorten 

hallivuokrista. Vuokramaksuja tullaan pienentämään. 

Marja kertoi myös uudesta Toimintapuisto-hankkeesta. Nuvan on annettava 

lausunto rakennettavasta toimintapuistosta. Lausunto annetaan maaliskuussa 

olevassa koulutuspäivässä. Samalla esitellään hankkeen piirrustuksia. 

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:28. 

 



 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Ada Salonen                                                   Juuso Torvinen 

(puheenjohtaja)                                               (sihteeri) 

 

 

 

 


