
Hollolan nuorisovaltuuston kokous 

Päivitetty pöytäkirja 

Ajankohta: 29.10.2020 klo 17:00-19:00 

Paikka: Hollolan pääkirjasto 

Kutsutut: Ella Ikonen  

                  Lotta Kivistö  

                  Elina Vauhkala  

                  Vili Rauhamäki  

                  Jenna Kallio  

                 Milja Kähkönen  

                 Henna Hyytiä  

                 Iida Aarikka  

                Lassi Puodinketo  

                Nea Uusisalo  

                Heikki Aaltonen 

               Tero Äijälä 

Kutsuja: Olivia Kivekäs 

 

 Asiat:  

1.  Kokouksen avaus  

Kokous avattu klo 17:16. 

2. Läsnäolijat  

Todettiin läsnäolijat. 

Poissa: Olivia Kivekäs, Iida Aarikka, Vili Rauhamäki, Lassi Puodinketo 

Paikalla: Ella Ikonen, Iida Aarikka, Lotta Kivistö, Jenna Kallio, Henna Hyytiä, Milja Kähkönen 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin ilman muutoksia. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 

Tarkistettiin ilman muutoksia. 



 

6.  Säännöt 

Kohta 4: Rakenne ja vaastuuhenkilöt 

muutosehdotus viimeiseen jakeeseen: 

”Nuorisovaltuutetun tehtävistä voi hakea eroa päteviä syitä vastaan, esimerkiksi muutto Hollolan 

ulkopuolelle tai vaikuttava muutos elämäntilanteessa. Eron myöntämisestä äänestetään 

demokraattisesti. Nuorisovaltuuston jäsen voidaan myös erottaa, jos hän ei hoida tehtäviään 

asianmukaisesti. Jäsenen ollessa poissa kahdesta kokouksesta epäpätevillä syillä hänelle annetaan 

varoitus, jonka jälkeen tapauskohtaisesti jäsen voidaan erottaa perustelemattomista poissaoloista.” 

Kohta 5: Nuorisovaltuuston kokoontuminen 

muutosehdotus toiseen jakeeseen: 

”Kokouskutsu lähetetään jäsenille viikkoa aikaisemmin.” 

muutosehdotus kolmanteen jakeeseen: 

”Kokouksesta tehdään pöytäkirja.” 

Kohta 6: Taloushallinto 

”Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään tulevan kauden budjettisuunnitelma. 

Nuorisovaltuusto käy aina läpi budjetin ja sen koon ja budjetin toteutumista seurataan läpi 

toimikauden.” 

Lisäysehdotuksia: 

”Nuorisovaltuusto voi tarpeen tullen hyväksyä uusia jäseniä kesken toimintakauden, jos jäseniä on 

ennestään alle 12.” 

 ”Puheenjohtajistoa voidaan vaihtaa kesken toimintakauden perustelluista syistä, jos 

puheenjohtajistoon kuulumattomat jäsenet kannattavat vaihtoa yksimielisesti.” 

”Nuorisovaltuuston jäsenet ovat 12-20-vuotiaita hollolalaisia.” 

”Kauden vaihtuessa edellisen kauden jäsenet saavat jatkaa seuraavalle kaudelle automaattisesti 

perusteltuaan halunsa jatkaa puheenjohtajalle. Jäsenmäärän alittaessa 12 uusia hakijoita valitaan 

haastatteluilla. Haastattelijoina toimivat ensisijaisesti kaikki edelliseltä kaudelta jatkavat jäsenet. 

Uudet jäsenet valitaan demokraattisesti keskustelemalla haastattelujen pohjalta. Jäsenmäärää ei 

ole pakollista täyttää.” 

Äänestetään muutosehdotuksista seuraavassa kokouksessa, jotta saadaan jokaisen jäsenen 

hyväksyntä. Säännöt tarkastetaan uudelleen perinpohjaisesti tammikuussa 2021. 

7. Vilin eroaminen 

Vili Rauhamäki on hakenut eroa nuorisovaltuustosta laittamalla erohakemuksen puheenjohtajalle. 

Eron perusteluna on koulu ja harrastukset. Erohakemuksesta äänestettiin yksimielisesti ja ero 

myönnettiin. Vili ei jatkossa ole enää nuorisovaltuuston jäsen. 

8. Valtuustosimulaattori 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 



 

9. Muut esille tulevat asiat 

-SDP:n iltakahvitilaisuus 

Milja osallistui SDP:n järjestämään keskustelutilaisuuteen, johon Hollolan nuorisovaltuuston jäseniä 

kutsuttiin. Milja kertoi tilaisuudessa puhuttaneen turvallisuudesta ja suositteli vastaavanlaisiin 

tilaisuuksiin osallistumista jatkossa. 

-Liittokokous 

Liittokokouksen muutoksista johtuen Jenna ja Milja eivät osallistukaan tulevaan liittokokoukseen. 

-Puheenvuorot 

Jatkossa kokouksissa otetaan käytäntöön tarkemmin viittauspuheenvuorot, joita kokouksen johtaja 

jakaa. 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetty klo 18:35. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenna Kallio                                                           Ella Ikonen 

          varapuheenjohtaja                                                      sihteeri 

 


