
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 9.3.2022 klo 17:00-19:00
Paikka: Santa Fe Lahti

Paikalla: Iida Aarikka, Henna Hyytiä, Lotta Kivistö, Aino Liljaniemi, Iida Palo, Orvokki
Kekki, Sara Riekkinen, Ari Tillgren

Poissa: Ansa Huttunen, Lassi Puodinketo

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 17.04
2. Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin ilman muutoksia.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Tarkastettiin ilman muutoksia.
6.    Vuosikello
Jaetaan vuosikello kaikille osallistujille. Todetaan, että maaliskuu on vaikea
kuukausi järjestää mitään, koska puheenjohtajilla on ylioppilaskirjoitukset.
Päätetään kirjoittaa vihainen viesti kunnanvaltuustolle, koska kutsua sen
kokoukseen ei tullut puheenjohtajalle. Hyväksytään vuosikello, ja saatiin kohta 6
käsiteltyä. Siirrytään tässä kohtaa alkuruokien valintaan, koska kaikilla on nälkä.
Valitaan samalla pääruuat ja syödään jo tulleet alkuruuat.
Hyväksyttiin vuosikello.
7. Hollola-kysely nuorille



Päätetään kysellä Hollolalaisnuorilta mielipiteitä Hollolasta. Mikä on hyvin, mikä
huonosti, mitä lisää yms? Pääpointtina vaikutusmahdollisuus. Ideoitiin
mahdollisia kysymyksiä esim. “Koetko, että kunnassa on tarpeeksi
vaikutusmahdollisuuksia nuorille? Epäkohtia? Miten haluaisi vaikuttaa, vai
haluaako ollenkaan? Konkreettisia vaikutusideoita? Nuorille paikkaa
viikonloppujen iltoina? Busseja? kyselyä julkisesta liikenteestä” Henna rakentaa
formsin. Kyselyn tavoiteajankohtana on huhtikuu. Kysymykset esitettäisiin
asteikolla 1-5 esim. kuinka näkyväksi koet nuvan toiminnan hollolassa? mitä
haluaisit nuvalta? (toiveet/odotukset) kuinka hyväksi koet hollolan julkisen
liikenteen? mitä epäkohtia näet kunnan toiminnassa?
Teemme kunnan nuorille Forms-kyselyn, jossa tiedustelemme heidän
mielipiteitään Hollolasta.
8. Nuva Ry:n aktiivipäivät
Päätetään yrittää saada kunta maksamaan Nuva ry:n maksut nuorisovaltuuston
budjetista. Päätetään myös selvittää 20.3. mennessä ketkä osallistuvat
nuorisovaltuustosta aktiivipäiville.
9.     Muut esille tulevat asiat

Lapsiparlamentti: Selvitetään Lassilta lapsiparlamentin järjestelystä (onko
Nuvalla mahdollisuutta osallistua järjestelyihin)
Liikenneturvallisuusryhmään valitaan Ari, ja otetaan selvittelyyn, mikä
liikenneturvallisusryhmä on.
Hyväfiilis -päivä: Täytyy alkaaa suunnittelemaan jo nyt.Tekeekö
nuorisovaltuusto yhteistyötä ja kenen kanssa? Kyselemme Lassilta
Sihteerin palkkion tarkastaminen. Nuorisovaltuusto ehdottaa sihteerin
palkkion nostamista 32€/kokous, siinä tapauksessa, jos palkkio ei vielä ole 32
euroa. Tarkastamme asian Lassilta.

10.  Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


