
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 8.2.2022 klo 18:00-20:00
Paikka: Hollolan pääkirjasto

Paikalla: Iida Aarikka, Henna Hyytiä, Lotta Kivistö, Aino Liljaniemi, Ansa Huttunen, Iida Palo,
Ari Tillgren, Sara Riekkinen,  Orvokki Kekki, Lassi Puodinketo, kummivaltuutettu Sanni-Maria
Tiihonen

Poissa: kummivaltuutettu Miikka Lönnqvist

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 18.04
2. Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Siirretään Kummivaltuutettujen tervehdykset viidenneksi kohdaksi
esityslistalla.
Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla.

5. Kummivaltuutettujen tervehdykset
Sanni-Maria Tiihonen kertoi terveisensä.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Tarkastettiin ilman muutoksia.

7. Vuosikellon laatiminen
Aiotaan kirjata perusasiat ja kaikki kunnan kokoukset vuosikelloon. Merkitään
nuorisovaltuuston ryhmäytymispäivä, ysien vaikuttamispäivä, hyvä fiilis -päivä
ja lapsiparlamentti. Päätetään, että puheenjohtaja ja sihteeri tekevät
vuosikellon loppuun, ja muilla nuorisovaltuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa
siihen.
Päätetään, että tarkistetaan ja hyväksytään vuosikello ensi kokouksessa.



8. Nuvahupparit
Päätetään tilata uusille jäsenille Nuorisovaltuuston hupparit, ja aiotaan
kilpailuttaa hupparit kalliin hinnan takia. Valtuutetaan Lassi kysymään
konsernipalveluilta rahaa NUVA-huppareihin.

9. Ryhmäytymispäivä
Tässä kohtaa kokousta nuorisovaltuutetut ja Lassi esittelivät itsensä
läsnäoleville. Aiotaan käyttää Nuorisovaltuuston budjettia kattamaan
ryhmäytymispäivän kulut. Päätetään ruokapaikaksi Santa Fé ja se, että
mennään Megazoneen. Päätetään lisäksi pitää ryhmäytymispäivä seuraavan
kokouksen yhteydessä. Jätetään ensi kokouksen ja ryhmäytymispäivän
ajankohta myöhemmin päätettäväksi.

10. Somevastaavan valinta
Iida Aarikka poistui Elvan kokoukseen kello 18.55.
Ehdotetaan Ansa Huttusta somevastaavaksi. Tavoitteena olisi saada
sosiaalisen median kanavat (Instagram ja Facebook) eläväksi. Henna lupaa
etsiä tunnukset Ansalle. Päätettiin lisätä Nuorisovaltuuston Facebookin
käyttöä. Keskusteltiin nuorisovaltuutettujen kokemuksista Facebookista.

11. Nuorisovaltuuston kokoustarjoilut
Selvitetään nuorisovaltuutettujen ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot.
Ehdotetaan tarjota nuorisovaltuuston kokouksissa kasvisruokaa ja tarjota
vegaaninen vaihtoehto sen valinneille. Hyväksytään ehdotus.

12. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja nostaa esille nuorisovaltuutettujen liittämisen osaksi NUVA
ry:tä. Lassi selvittää asiaa. Kunta maksaa nuorisovaltuutettujen jäsenyyden.
Todetaan, että jokaisen nuorisovaltuutetun tulee liittyä omatoimisesti NUVA
ry:n jäseneksi. Lotta ilmoittaaa päätöksestä whatsapp-ryhmässä.
Todetaan, että väärä Sara on nuorisovaltuuston whatsapp-ryhmässä ja
otetaan asia hoidettavaksi.
Aloitetaan pohtimaan mahdollisia aloitteita Hollolan kunnalle. Lotta ehdottaa,
että tehtäisiin aloite ilmaisten kuukautissuojien jakamisesta peruskouluissa.
Ehdotetaan ideariiheä ensi kokouksessa, jossa voidaan käsitellä esille tulevat
aloiteideat. Hyväksytään ehdotus. Jätetään muiden nuorten ideoiden kysely
ensi esityslistaan.

13. Kokouksen päättäminen
kokous päätettiin kello 19.09

Pöytäkirjan vakuudeksi



Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


