
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 10.5.2022 klo 18.00-20.00
Paikka: Hollolan pääkirjasto

Paikalla: Iida Aarikka, Henna Hyytiä, Ansa Huttunen, Orvokki Kekki, Sara Riekkinen,
Ari Tillgren, Turkka Rantanen,

Poissa: Lotta Kivistö, Aino Liljaniemi, Iida Palo, Lassi Puodinketo

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 18.03.
2. Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Ehdotetaan että siirretään kohta 8. käsiteltäväksi vasta kohdan 11. jälkeen
Ehdotetaan, että siirretään kohta 6. käsiteltäväksi Turkan saavuttua
kokoukseen.
Ehdotetaan kokouksen sihteeriksi Iida Aarikkaa.
Hyväksyttiin muutokset.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Tarkastettiin ilman muutoksia.

Siirrytään kohtaan 7.
6. Turkan terkut

Turkka esitteli toimialaansa. Informoitiin Turkkaa kokousten aikatauluista, ja
sovittiin, että Turkka esittelee nuorisovaltuustolle esim. kokouskäytäntöjä.
Havaittiin Turkka normaaliksi. Turkka ehdotti nuorisovaltuustolle omaa
sähköpostia hollola.fi osoitteelle.



Siirrytään kohtaan 9.
7. Päijät-Soten maksuttoman ehkäisyn esittely

Päijät-Soten edustajat Nina Olenius ja Annina Malava esittelivät maksutonta
ehkäisyä.
Turkka Rantanen saapui kokoukseen klo 18.15
Ehdotettiin live-tapaamista jatkon kannalta ja yhteistyötä lahtelaisten kanssa
Päijät-Soten edustajat poistuivat ajassa 18.44

Siirrytään kohtaan 6.
8. Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Selvitellään ja aletaan valmistelemaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden saamista
kunnanhallituksen kokouksiin. Nuorisovaltuusto puoltaa päätöstä
yksimielisesti, ja kokee oikeuden tärkeänä osana nuorten vaikuttamista.
Todettiin, että olemme viisaampia asian suhteen ensi kokouksessa, ja
päätettiin lisätä pykälä myös ensi kokouksen esityslistalle.
klo 19.27 Tero tuli sanomaan heipat

9. Hyvä Fiilis -päivä
Päätettiin, että kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi leffalippua ja
mahdollisesti joku Hollolan brändituote.
Tarkistettiin kysely ja todettiin se toimivaksi.
Sovittiin, että Henna kysyy Lassilta, saammeko jostain karkkia tapahtumaan
jaettavaksi ja selvittää, milloin ja missä nuvalaisten pitää olla tapahtumapäivänä.

10. Nuvan some näkyvämmäksi
Päätettiin, että otetaan yhteiskuva kokouksen jälkeen ja päivitetään somea.
Päätettiin, että mainostetaan Hyvä Fiilis -päivää somessa ja esitellään nuvalaiset
Instagramissa kevään aikana.

11. Terkut valtuuston kokouksesta
Henna kertoi terveisiä valtuuston kokouksesta 2.5. Henna esitteli puheenvuoron,
jonka esitti kokouksessa. Valtuustossa on tuotu esille toive tiiviimmästä yhteistyöstä
toimielinten kanssa, ja toivottu puhe- ja läsnäolo-oikeutta kunnanhallituksessa.

Siirrytään kohtaan 8.
12. Elinvoima- ja hyvinvointivaliokunnan katsaukset

Iida esitteli elvan toimintaa. Päätimme, että olemme mukana, jos julkista liikennettä
käsitellään erillisessä työryhmässä, josta elvassa on puhuttu aiemmin.
Orvokki kertoi hyvan toiminnasta, ja saimme iloksemme kuulla, että
kummivaltuutettumme Sanni-Maria Tiihonen on pitänyt puoliamme hyvan
kokouksissa. Keskustelimme hyvassa esille tulleesta erityisopetuksen tilanteesta, ja
päätimme, että tuomme yhteisen mielipiteemme esille, jos asia nousee käsittelyyn
uudelleen.

13.Muut esille tulevat asiat
Täytimme Päijänne-Leader kyselyn, js päätimme kutsua heidät esittelemään
toimintaa. Lisäksi haaveilimme kansainvälisestä yhteistyöstä.
Pohditaan pikkukesäjouluja, eli pientä ryhmäyttävää toimintaa ennen
kesälomaa. Sovittiin, että Henna selvittää budjettiamme, mutta joka
tapauksessa pidetään jonkinlainen yhteinen juttu ennen kesää. Ehdotuksina
esim. lautapelien pelailu, jätskillä käyminen tai leffailta.



Tuotiin esille, ettei puheenjohtajalle ole edelleenkään nuijaa, ja että pullat
saatiin kokoukseen ajankohdan muutoksesta huolimatta.

14.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Iida Aarikka

puheenjohtaja                                                            sihteeri


