
Hollolan nuorisovaltuusto                                                 Pöytäkirja  

  

16.3.2016  

  

 Aika: 16.3.2016 klo: 17.00-19.00  

  

Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku  

  

Paikalla: Henri Karhu, Enni Oravala, Juuso Torvinen, Sanni-Maria Tiihonen, Marja 

Engman, vt. nuorisosihteeri, Ville Holopainen, Tekninen lautakunta, Jan 

Nummela 

 Poissa: Mette Linholm, Sini Lindholm, Matias Jaakkola, Iida Piela, Ada Salonen 

  

 Asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10 

 

2. Läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat 

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

         Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Suomi 100 –hanke 

Sanni kertoi Suomi 100-hankkeesta perustietoja ja hankeen 

suunnittelukokouksen ajankohdan. Suunnittelukokous järjestetään perjantaina 

18.3. klo 13-15 Päijät-Hämeen liiton kokoustila Vellamossa. Kyseiseen 

suunnitteluun osallistuu Hollolan nuorisovaltuustosta ainakin Juuso ja Sanni. 

 

5. Nuva Ry:n koulutuksen palautteet 

Paikalla olleet nuvan jäsenet kertoivat Janille päivän kulusta ja että mitä 

tehtiin, sillä hän ei ollut koulutuksessa. Palautteet tästä Perusta, Vakiinnuta ja 

Vaikuta –koulutuspäivästä olivat erittäin myönteiset ja halukkuutta osallistua 

myös tulevaisuudessa vastaavanlaiseen tilaisuuteen löytyi. 

 

6. Huhtikuun kokouksen ajankohta 

Päätettii huhtikuun kokouksen ajankohdaksi 11.4. 

 

 



7. Muut esille tulevat asiat 

Marja pyysi nuorisovaltuustoa miettimään 1-3 kysymystä  Hollolan nuorille 

hyvinvointikyselyä varten, joka järjestetään tänä keväänä. Päätettiin tehdä 

kaksi kysymystä.  Mietityt kysymykset olivat: 

1. Koetko, että Hollolassa on turvallista asua ja elää?  

2. Onko Hollolassa mielestäsi tarpeeksi harrastusmahdollisuuksia nuorille? 

Hän myös ilmoitti vaikuttamispäivän ajankohdaksi 21.4. klo 12-15. 

Keskustelua tilaisuudessa vetävät Nuvan:n edustajat. Marja myös kertoi 

uudesta kansalaisten Eurooppa-hankkeesta, jossa myös Hollola on mukana. 

Pöytäkirjan liitteeksi lisätään kaavio hankkeesta. 

Marja joutui poistumaan kokouksesta aikaisemmin oman menonsa takia 

17.40. 

Ville Holopainen selosti yhdessä Janin kanssa toimintapuiston 

suunnitelmista. Puiston rakentaminen alkaa yhdessä uuden Prisman kanssa 

tänä keväänä. He kertoivat, että Hämeenmaa rakennuttaa toimintapuiston ja 

Hollolan kunta ylläpitää puistoa. Kysyttäessä minkälaista palautetta puisto on 

etukäteen saanut, Ville ja Jan kertoivat, että pääasiassa positiivista. Ville myös 

ilmoitti, että Nuvan olisi hyvä antaa mielipiteensä Heinsuolle kuplahallin tilalle 

tulevista uusista tenniskentistä ja kuntakeskuksen toimintapuistosta. Nuva 

puoltaa näitä hankkeita ja puollon ilmoittamisen tekniselle toimelle hoitaa 

Juuso sähköpostitse. 

Oli tullut ilmi, että Sini ja Mette vesikansasta olivat jättäneet 

eroanomuksensa Nuorisovaltuustolle. He olivat perustelleet eroaan huonojen 

julkisten kulkuyhteyksien takia, jolloin heidän pääsemisensä kokoukseen olisi 

ollut erittäin vaikeaa. Nuorisovaltuusto myönsi eron kyseisille henkilöille. 

Uusien vesikansalaisten nuorisovaltuutettujen rekrytointi alkaa ja se tapahtuu 

vesikansan nuoriso-ohjaajien kautta. 

Myös Enni pyysi eroa Hollolan nuorisovaltuustosta, sillä hän muuttaa pois 

Hollolasta tänä keväänä. Ero hänelle myönnetään huhtikuun kokouksessa, 

johon hän vielä osallistuu. 

Sanni puhui Adan saamasta sähköpostista, joka oli kutsu 

valtakunnalliseen Nuorten vaikuttajien huipputapaamiseen Helsinkiin 20. 

toukokuuta 2016. Edustaja huipputapaamiseen päätetään huhtikuun 

kokouksessa. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.20. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Ada Salonen                                                   Juuso Torvinen 

(puheenjohtaja)                                               (sihteeri) 


