
Hollolan nuorisovaltuusto                                                 Pöytäkirja   
   

15.11.2016   
   
 Aika: 15.11.2016 klo:17.00-19.00   
   
Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku   
   
Paikalla: Ada Salonen, Iida Piela, Juuso Torvinen, Sanni Tiihonen, Sara Saarnia, Jetro 

Salmi, Olivia Kivekäs, Jan Nummela, Marja Engman; vt. nuorisosihteeri 
Poissa: Henri Karhu, Matias Jaakkola 
 
   
 Asiat:  
 

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin klo 17.11 
 

2. Läsnäolijat  
Todettiin läsnäolijat 
 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
Hyväksytään ja allekirjoitetaan 
 

5. Perusta, vakiinnuta ja vahvista -projektin läpikäynti 
Ida, Ada ja Juuso sekä Marja olivat olleet Helsingissä Nuva Ry:n 
järjestämässä PeVaVa -hankkeen päätösseminaarissa. He kertoivat 
muille nuvalaisille mitä tapahtumassa tehtiin. Seminaarissa tuli erilaisia 
ehdotuksia, miten nuva saisi enemmän kuuluvuutta kunnan asioissa ja 
miten niin sanotut ”nukkenuvat” saataisiin kitkettyä pois. Vuoden 
nuorisovaltuuston ohjaaja ehdotti, että nuorisovaltuustot voisivat 
aktiivisemmin alkaa käyttämään omaa ääntää kunnan/kaupungin 
valtuuksien kokouksissa ja yrittää saada oma edustaja 
nuorisovaltuustosta sinne. Tapahtumassa kerrottiin myös, että uuden 
kuntalain mukaan ensi kesänä on jokaisessa Suomen kunnassa oltava 
nuorisovaltuusto. Seminaarissa käytiin myös esimerkiksi osallisuus 
”huvipuistossa” Tapahtumassa heitettiin muun muassa haaste kehittää 



tulevaisuuden kirjastotoimintaa. Marja kertoi osallistuneensa 
kansalaisten Eurooppa seminaarin, jossa oli ollut monia 
yhteistyökumppaneita samalta teema-alueelta. Nuorisovaltuus mietti, 
millainen olisi tulevaisuuden kirjasto? Ajatuksia heitettiin puolin ja toisin. 
Mm. tulevaisuuden kirjasto olisi sellainen, jossa eri ikäluokat tapaisivat ja 
siellä järjestettäisiin erilaisia tapahtumia niin ettei se koskisi vain yhtä 
ikäluokkaa.  

 
6. Skeittiparkin nimen päättäminen 

Tekninen johtaja Heli Randell ehdotti, että nuorisovaltuusto valitsisi 
sopivimman nimen uuden skeittiparkin nimeksi. Nuorisovaltuusto 
äänesti nimistä ja antoi oman ehdotuksensa mukaan. Nuvan oma 
ehdotus skeittirampin nimeksi oli TASO. (edellinen oli Monttu ja nyt 
tuleva skeittiparkki ei ole montussa, joten ehdotamme TASOa, joka olisi 
osa luonnollista jatkoa) 

 
7. Suomi100 -hankkeen oma projektiehdotus 

Päijät-Hämeen nuorisovaltuustojen yhteistä Suomi100 -projektia varten 
nuorisovaltuusto mietti omaa ehdotusta, siitä minkälainen/mikä tuleva 
tapahtuma olisi. Nuvan omaksi ehdotukseksi valikoitui gaala tyyppinen 
tapahtuma, joka järjestettäisiin kaikissa kunnissa eri toimijoiden kanssa 
yhdessä. Gaala sisältäisi mm. musiikkia ja muuta ohjelmaa. 

8. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen 

15.12.2016 Lahdessa Ravintola Lokissa 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Ada ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan hommat.  Joulukuun kokouksessa 

valitaan uusi puheenjohtaja. Toimikausi alkaa tammikuussa 2017. 

Tiedoksi jouluaskartelu- päivä 25.11.2016 klo. 12 alkaen. 

Tiedoksi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosjohtaja Jouko 

Isolauri esittelee seudullisen hyvinvointikuntayhtymän asioita 16.11. klo 

14 kunnanvirastolla 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19.10 

 

 



Pöytäkirjan vakuudeksi  

  

  

  

  

Ada Salonen                                                       Juuso Torvinen  

(puheenjohtaja)                                                   (sihteeri)  

 


