
Hollolan nuorisovaltuusto                                                 Pöytäkirja   
   

  14.11.2019   
   
 Aika: 14.11.2019 klo: 17.30-19.30   
   
Paikka: Hollolan pääkirjasto, satutila 
  
   
Paikalla: Juuso Torvinen, Sanni-Maria Tiihonen, Olivia Kivekäs, Nita Laine, Milja 

Kähkönen, Ida Kääriäinen, Raid Temer, Lassi Puodinketo; vs. vapaa-
aikapäällikkö, Jarkko Niemi; kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 

Poissa: Ella Ikonen, Petja Elasvuo, Lotta Kivistö, Jenna Kallio 
 

 
Asiat:  
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.37 
 

2. Läsnäolijat  
Todettiin läsnäolijat 
 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään vs. vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinkedon esittely muihin esille 
tuleviin asioihin sekä Juuson kysely liittokokouskulujen kattamisesta. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
Hyväksyntä ja allekirjoitus siirretään joulukuun kokoukseen, koska 
pöytäkirjaa ei ollut toimitettu kokoukseen. 

 
6. Hollolan kunnan talousarvio 2020 



Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Niemi esitteli nuvalle Hollolan 
kunnalle laaditun talousarvioesityksen vuodelle 2020. Jarkon esittelyn 
jälkeen kävimme keskustelua talousarviosta ja sen sisällöstä sekä 
esitimme kysymyksiä Niemelle arvion eri kohdista. Pääpiirteittäin tulossa 
muutamia investointeja, jotka lisäävät kunnan velkataakkaa. 
 

7. HYVAn palveluverkkoesitys 
Jarkko Niemi esitteli nuvalle myös hyvinvointivaliokunnan laatiman 
palveluverkkoesityksen. Keskustelua käytiin kunnan eri koulujen 
tilanteesta ja lakkauttamisesta sekä yhdistämisestä muihin kouluihin. 
Palveluverkkoesityksen mukaan muutamia kouluja tullaan 
lakkauttamaan porrastetusti vuoteen 2025 mennessä, sillä oppilasmäärä 
erinäisten arvioiden mukaan on laskemassa. Nuva esitteli hyviä 
kysymyksiä ja ajatuksia esimerkiksi kunnan brändityöhön, asutukseen ja 
muihin palveluihin. 
 

8. Jäsenten hankinta 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan tehdään jäsenhankintakamppanja 
nuorisovaltuuston seuraavalle kaudelle. Ida tekee mainoksen, joka 
toimitetaan vapaa-aikapalveluiden työntekijöiden kautta kouluille, 
kirjastoihin ja muihin nuoret tavoittaviin paikkoihin kuten erinäisiin 
sosiaalisen median kanaviin. Hakemukset toimitetaan nuvan 
sähköpostiin määräaikaan mennessä. Kaikki hakijat tullaan 
haastattelemaan ja tämän pohjalta tehdään valintoja uudelle kaudelle. 

 

9. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen   
Seuraava kokous pidetään alustavasti Hollolan matkakeitaalla 12.12. klo 
18. Tätä ennen nuva haastattelee nuvahalukkaat kirjastolla. 
 

10. Muut esille tulevat asiat 
Marja Keisanen jäänyt virkavapaalle vapaa-aikapäällikön toimesta ja 
hänen tilalleen tehtävää hoitamaan on valittu Lassi Puodinketo, joka 
toimii näin ollen myös nuorisovaltuuston ohjaushenkilönä. 
Juuso pyytää saada lupaa hankkia itselleen majoituksen Lahdesta nuva 
ry:n liittokokoukseen osallistumista varten. Nuorisovaltuusto antaa 



mandaatin tälle ja kustantaa yöpymisen alustavan pyynnön perusteella, 
jonka Torvinen on esittänyt jo aiemmin nuvan whatsapp -keskustelussa. 

     
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

  

 

  

  

  

Sanni-Maria Tiihonen                                       Juuso Torvinen  

(puheenjohtaja)                                                (vs. sihteeri)  

 


