
Hollolan nuorisovaltuusto                                                 Pöytäkirja  

  

9.5.2016  

  

 Aika: 9.5.2016 klo: 17.00-19.00  

  

Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku  

  

Paikalla:  Ada Salonen, Iida Piela, Juuso Torvinen, Sanni-Maria Tiihonen, Olivia Kivekäs, 

Sara Saarnia, Jetro Salmi, Marja Engman, vt. Nuorisosihteeri 

Poissa: Henri Karhu, Matias Jaakkola, Jan Nummela 

 

 Asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 

 

2. Läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat 

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Skeittiparkki 

Ada pohjusti uusille nuvalaisille Salpakankaalle tulevaa skeittiparkkia. Sanni 

kertoi sähköposteista, jotka hän oli lähettänyt liikuntavastaavalle Antti 

Anttoselle ja kuntatekniikan päällikölle Ari Rinkiselle.  

Uuden skeittipaikan suunnittelija saapuu Hollolaan palaveriin keskiviikkona 

11.5. Samaiseen palaveriin osallistuu Juuso Nuvasta. Hänet Nuorisovaltuusto 

valtuutti käyttämään Nuvan ääntä. Skeittipaikkaan liittyen Ada ja Juuso 

tapaavat tiistaina Hämeenkoskella Wili Hämäläisen, joka on lajin harrastaja ja 

jolla on oma skeittiryhmä. Hän on luvannut antaa vinkkejä eteenpäin Nuvan 

kautta uuden skeittiparkin suunnittelussa. 

5. Hyvä Fiilis –päivän vastuualueet 

Tapahtumassa Nuvalla on oma pisteensä, jossa on voi ottaa kantaa erilaisiin 

kysymyksiin.  Iida lupasi järjestää Nuvalle ilmapalloja Marjan avustuksella 

pisteelle. Pisteellä on myös Nuvalla uusi ständi. Uudessa avautuvassa 

kirjastokahvilassa Nuvalla on myös toimintaa. Muun muassa biljardi –

opetusta, josta vastaa Ada ja Heikki, joka on ollut Hollolan nuorisotyön 

työssäoppijana. Hän ilmoitti huhtikuun kokouksessa, että voi tulla auttamaan. 



Nuvalla on myös nörttinurkka, jossa neuvotaan vanhempia ihmisiä tablet-

tietokoneiden käytössä. Nörttinurkkaa ylläpitää Juuso, Jetro ja Ada. 

 

Henri, Matias ja Jan saavat päättää mihin Nuvan toimipisteeseen he haluavat. 

Sara ja Olivia ilmoittivat etteivät pääse tapahtumaan. Sanni on edustamassa 

samana päivän Nuvaa Helsingissä nuorisovaltuustojen huipputapaamisessa. 

 

6. Vaikuttajatapaaminen Asikkalassa 

Alustavasti Asikkalaan on lähdössä Juuso ja Jetro, jotka pääsevät 

kimppakyydillä paikan päälle. 

 

7. Somet 

Sanni on saanut tekohengitettyä Nuvan facebook –sivun eloon ja on päivitellyt 

sinne Nuvan juttuja. 

Jetro kertoi luoneensa Nuvalle oman Instagram –tilin. Tälle tilille Nuva tulee 

julkaisemaan erilaisia kuvia ja videoita toiminnastaan. Kaikki nuvalaiset saavat 

julkaista tilillä. Ensi kesänä Nuvan tilillä esitellään kaikki nuorisovaltuutetut. 

Tätä varten jokainen nuvalainen tekee itsestään pienen haastattelun Hyvä 

Fiilis –päivään mennessä. 

 

8. Nuvan ryhmäytyminen 

Ensimmäinen ryhmäytymishetki pidetään elokuussa. Tätä mietitään 

tarkemmin Nuvan syyskauden ensimmäisessä kokouksessa. 

 

9. Ensi syksyn kartoitus 

Uusille Nuvalaisille kerrottiin ensi syksyn suunnitelmista, jotka toteutetaan 

Nuva Ry:n koulutuspäivässä tehdyn vuosikellon pohjalta. Mietittiin alustavasti 

tulevaa koulukiertuetta ja ”Ysikorttia” . 

 

10.  Muut esille tulevat asiat 

Sanni kysyi vaikuttamispäivän aloitteista Marjalta ja tämä ilmoitti, että kaikki 

aloitteet tullaan käsittelemään. 

Sara ja Olivia kertoivat Vesikansaan menevästä huonosta julkisesta 

liikenteestä. Marja ehdotti heille, että Sara ja Olivia voisivat tehdä adressin 

Vesikansan bussiliikenteen lisäämiseksi. Tätä tullaan vielä miettimään 

jatkossa. 

Iida kertoi omasta ajatuksestaan koulun välipaloihin liittyen. Syksyllä 

koulukiertueella kysellään kouluilta ja oppilailta miten erilaisia välipaloja 

saataisiin kouluille? 

Kun Nuvaan haettiin uusia jäseniä Vesikansasta, Marja oli saanut 

sähköpostiinsa viestiä Petja Elosvuolta, joka oli ilmoittanut halukkuutensa 

Nuvan toimintaan. Sähköposti oli mennyt Marja roskakoriin eikä hän ollut 

huomannut sitä. Nuvassa on jo tarpeeksi Vesikansalaisia, joten Petja laitetaan 

ensimmäiseksi jonoon Nuvaan. Jos joku Vesikansalainen Nuvan jäsen jää 

pois toiminnasta, hänet otetaan tilalle. 

 

11.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35 



Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Ada Salonen                                                   Juuso Torvinen 

(puheenjohtaja)                                               (sihteeri) 

 

 


