Hollolan nuorisovaltuusto

Pöytäkirja

12.4.2016

Aika: 12.4.2016 klo: 17.00-19.00

Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku

Paikalla:

Ada Salonen, Matias Jaakkola, Henri Karhu, Jan Nummela, Enni Oravala, Iida
Piela, Juuso Torvinen, Olivia Kivekäs, Jetro Koski, Marja Engman, vt.
Nuorisosihteeri, Marko Kiiveri, Sivistyslautakunta, Heikki Kömi, Hollolan
nuorisotyön työssäoppija

Poissa:

Sanni-Maria Tiihonen, Ville Holopainen, Tekninen lautakunta, Kristiina
Hämäläinen, Perusturvalautakunta

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05
2. Läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus
Juuson järjestyskysymys, hän pyysi että esityslistan kohta 9 käsitellään ensimmäisenä.

9. Uudet jäsenet
Nuorisovaltuusto hyväksyi vesikansalaiset Jetro Kosken ja Olivia Kivekkään
Nuvan uusiksi jäseniksi. Heidät toivotettiin myös tervetulleiksi. Marja kertoi
uusille nuorisovaltuuston jäsenille yleistietoa valtuustosta ja kokouksien
kulusta. Hän myös kertoi kokouspalkkioiden ja matkakorvausten
maksamisesta. Matkakorvausta maksetaan kilometrikorvaustyyppisesti. Hän
myös pyysi uusia jäseniä toimittamaan omat verokorttinsa itselleen, jotta heille
voitaisiin maksaa kokouspalkkioita ja matkakorvausta.
Marja ilmoitti myös, että vesikansasta olisi vielä yksi halukas tulemaan
mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Ada kysyi otetaanko Ennin tilalle uutta
jäsentä maakansasta vai otetaanko vesikansasta Nuvaan vielä kolmas jäsen.

Tehtiin päätös siitä, että uutta jäsentä Ennin tilalle maakansasta ei oteta vaan
otetaan vesikansasta yksi edustaja lisää. Marja ilmoitti tämän kolmannen
jäsenen nimen. Hän on Sara Saarnia ja hänelle tullaan lähettämään
toukokuun kokouskutsu.

4. Yhteistyö päättäjien kanssa
Nuva päätti että kummivaltuutetut kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.
Aluefoorumeilla pyritään lisämään vuorovaikutusta päättäjien kanssa. Marko
ilmoitti, että Nuvalaisten kannattaa käyttää kummivaltuutettuja hyväksi
asioiden esille tuomisessa lautakunnissa. Heihin voi kuulemma ottaa yhteyttä
jos jokin asia askarruttaa. Yhteistyöhön tullaan palaamaan vielä ainakin ensi
syksynä.
5. Hyvä fiilis –päivä
Iida kysyi Marjalta voiko matkaryhmä järjestää buffetin tapahtumassa. Se ei
onnistu. Marja kertoi yleisesti päivästä. Sen ajankohta on 20.5. klo 10-14 ja
kaikkien Nuvalaisten olisi hyvä olla paikalla jos vain pääsee. Samassa
tapahtumassa järjestetään myös uuden kirjastokahvilan viralliset avajaiset.
Nuva pitää tapahtumassa nörttinurkkaa Matiaksen johdolla. Siellä avustetaan
vanhempia ihmisiä mm. whatsapin käytöstä ja siihen kirjautumisesta.
Nuvalaiset myös jakavat karttoja eri rastipisteillä käymistä varten sekä opettaa
muita pelaamaan biljardia. Heikki ilmoitti Hyvä fiilis –päivän olevan hänen
viimeinen työssäoppimispäivänsä, joten hän ilmoitti olevansa käytettävissä
kyseisenä päivänä.
Tapahtumaan kutsutaan ainakin kaikki Hollolan koulut ja päiväkodit. Hyvä fiilis
–päivän avaavat Hollolan nuorisovaltuuston pj. sekä Vanhus- ja
vammaisneuvoston pj.
6. Vaikuttamispäivä
Järjestetään Hollolan valtuustosalissa 21.4. klo 12-15. Se on tarkoitettu
yhdeksäsluokkalaisille ja tapahtumassa käsitellään heidän tekemiään
aloitteita. Nuvalla on mahdollisesti oma ständi Vaikuttamispäivässä.
7. Skeittipuisto
Nuva ry:n koulutustilaisuudessa kunnanjohtaja Päivi Rahkonen antoi vinkin,
että Nuvan kannattaa käyttää ns. ”kyynärpää taktiikkaa” eli kannattaa ottaa
selvää mitä Hollolaiset nuoret ovat mieltä tulevasta skeittiparkista ja toimittaa
tätä tietoa eteenpäin. Toteutus olisi Hämeenkosken skeittipuiston mallin
mukainen muussa tapauksessa. Nuorisovaltuusto aikoo kysyä nuorten
mielipiteitä ja ajatuksia skeittipuistoon liittyen Vaikuttamispäivässä.
Paikallaolijat saavat antaa ajatuksia Nuvalle fläppipaperille kirjaten. Kaikki
ajatukset viedään eteenpäin päättäjille.

8. Somet

Koska Enni on jäämässä pois Nuvan toiminnasta hän ajatteli, että jonkun
muun olisi parempi tehdä Nuvalle oma Instagram –tili. Jetro otti tämän
hoitaakseen ja Ada lupasi auttaa Jetroa.

10. Toukokuun kokouksen ajankohta
Päätettiin toukokuun kokousajankohdaksi 9.5. klo 17

11.

Muut esille tulevat asiat
Nuorisovaltuusto myönsi Enni Oravalalle eron ja Ada kiitti Enniä hänen
kolmivuotisesta panoksestaan Nuvaa kohtaan. Marja lupasi lähettää Ennille
todistuksen osallistumisesta Nuorisovaltuuston toimintaan.
Sanni valittiin Hollolan Nuvan edustajaksi nuorisovaltuustojen
huipputapaamiseen Helsinkiin, joka järjestetään toukokuussa.
Juuso kertoi Suomen nuorisovaltuustojen liiton Hämeen piiri koulutuksesta ja
Marja kertoi Asikkalassa järjestettävästä Päijät-Hämeen nuorisovaltuustojen
huipputapaamisesta, johon järjestyy kyyti tarvittaessa Salpakankaalta.
Nuvan puheenjohtajiston tulisi tehdä toimintasuunnitelma ja vuosikello
puhtaaksi ennen Vaikuttamispäivää, jotta se voitaisiin liittää Nuvalle
hankittaviin esitteisiin.
Mietittiin roll up –telineen eli ständin hankkimista Nuvalle. Sillä saataisiin
lisänäkyvyyttä. Jan ehdotti, että ständiin voisi tulla Hollolan nuorisovaltuuston
logo. Olivia lupautui suunnittelemaan ständiin tarvittavan grafiikan. Marja
hoitaa kyseisen ständin ja esitteiden tilaamisen.
Oli käynyt ilmi ettei maaliskuun kokous ollut päätösvaltainen sillä kokouksessa
ei ollut puheenjohtajan lisäksi tarpeeksi valtuutettuja. Käytiin läpi edellisen
kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ada Salonen

Juuso Torvinen

(puheenjohtaja)

(sihteeri)

