
Hollolan nuorisovaltuusto                                                 Pöytäkirja   
   

25.10.2016   
   
 Aika: 25.10.2016 klo:18.00-20.00   
   
Paikka: Hollolan uimahalli, Nuokku   
   
Paikalla: Ada Salonen, Iida Piela, Juuso Torvinen, Sanni Tiihonen, Sara Saarnia, Jetro 

Salmi, Marja Engman; vt. nuorisosihteeri, Marko Lehikoinen; 
hyvinvointisuunnittelija 

   
Poissa: Henri Karhu, Jan Nummela, Matias Jaakkola, Olivia Kivekäs, Ville Holopainen, 

Tekninen lautakunta, Kristiina Hämäläinen,  Perusturvalautakunta, ,Marko 
Kiiveri, Sivistyslautakunta 

 
   
 Asiat:  
 

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin klo 18.11 

2. Läsnäolijat  
Todettiin läsnäolijat 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
Hyväksytään ja allekirjoitetaan 
 

Kokousteknisistä syistä Markku Lehikoinen esitteli hyvinvointisuunnitelman nuorten 
painopisteet. 
 
Hyvinvointisuunnitelman nuorten painopisteet 

Markku Lehikoinen pohjusti hyvinvointisuunnitelmaa ja sen osia. Yleisiä 

tavoitteita olivat: Yhteisöllisyyden ja omatoimisuuden edistys 

Palvelumuotoilu: nuorten mukaan ottaminen palvelusuunnitteluun. 

Some-työkalujen käyttöönotto (mm. facebook, twitter sekä HollolaNyt) 

ja uusien välineiden käyttöönotto kunnan tiedottamisessa. Nuorten 

liikenneturvallisuuden lisääminen. Lopuksi meille esitettiin Hollolan 

kunnan hyvinvointikertomus. Tämä lisäksi oli yleistä keskustelua aiheesta 

sekä ajatusten vaihtoa. 



5. Yhteinen Hollolamme -päivän palaute 
Nuorisovaltuusto piti yleisesti tapahtumaa hyvänä juttuna, mutta 

odotettiin enemmän nuoria. Ei pystytty hirveästi tuomaan 

nuorisovaltuustoa julki, koska tapahtuma yleisö oli enimmäkseen 

vanhempaa ikäluokkaa. Tapahtumassa olleet muut henkilöt kiittelivät 

nuorisovaltuustoa. Myös nuorisovaltuuston oma piste oli onnistunut 

omasta mielestä. Kahootista pidettiin. 

 
6. Nuva ry:n Perusta, Vakiinnuta ja Vahvista -projektin päätös Helsingissä 

Nuva ry oli laittanu uheenjohtajistolle ja Marjalle sähköpostia aiheesta ja 

kutsunut erityisesti Hollolan nuvan mukaan taahtumaan. Ada pitää 

seminaarissa noin 10 min puheen tämän projektin Vahvista -osuudesta ja 

miten se on käytännössä tapahtunut Hollolassa ja onko tämä auttanut. 

Nuvasta Helsinkiin lähtee edustamaan Ada, Juuso, Iida ja Marja  

 

7. Suomi100 yhteistyö Päijät-Hämeen nuvien kesken 

Juuso oli ottanut sähköpostitse yhteyttä muihin Päijät-Hämeen 

nuorisovaltuustoihin. Hän oli kysynyt olisiko muut nuvat halukkaita 

tulemaan mukaan suunnittelemaan yhteistä Suomi100 -projektiin 

liittyvää tapahtumaa. Yhteys saatiin kaikkiin muihin nuviin paitsi 

Kärkölän, Sysmän ja Padasjoen. Muut näyttivät vihreää valoa 

suunnittelulle. Tapahtuman suunnittelu etenee niin, että pyydämme 

muilta nuorisovaltuustoilta omia e hdotuksia tähän liittyen ja 

ehdotamme, että nuvista valitaan 1-2 edustajaa, jotka voisivat 

kokoontua vielä tämän vuoden puolella suunnittelemaan yhteistä 

tapahtumaa. Juuso lupasi laittaa sähköpostia. 

 

8. Lausunnon antaminen viimeaikaisten koulusattumien puitteissa 

Nuva oli päättänyt antaa lausunnon viimeaikaisiin tapahtumiin liittyen. 

Kävimme keskustelua Kärpäsen koulun tapahtumien innoittamana. 

Nuvassa tuli ilmi, että asioista pitäisi keskustella enemmän ja tästä pitäisi 

keskustella puolin ja toisin. Tämän lisäksi keskusteltiin yleisesti aiheesta. 

 

 

 

 



9. Nuvan aktiivisuus 

Keskustelimme nuvan sisäisestä aktiivisuudesta. Nuorisovaltuusto päätti, 

että aiheeseen palataan vuoden 2017 alussa ja katsotaan kuinka 

aktiivisia valtuutetut ovat olleet ja mietimme jatkotoimenpiteitä 

tarvittaessa. 

 

10. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään 15.11. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei muuta esille tulevaa 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19.50 
 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

  

  

  

  

Ada Salonen                                                       Juuso Torvinen  

(puheenjohtaja)                                                   (sihteeri)  

 


