
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 8.6. 2022 klo 18.00-20.00
Paikka: Hollolan pääkirjasto

Paikalla: Henna Hyytiä, Lotta Kivistö, Aino Liljaniemi, Ansa Huttunen, Orvokki Kekki,
Ari Tillgren, Lassi Puodinketo

Poissa: Iida Aarikka, Iida Palo, Sara Riekkinen

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 18.06
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. Hyvä Fiilis -päivän analysointi

Todetaan, että on Hyvä Fiilis -päivästä jäi melko keskinkertainen fiilis.
Pohditaan tulevaa Hollola-päivää. Hyvä Fiilis -päivässä toteutettiin kysely,
Juopot, viihtyvyys yms. epäkohdat nousivat esiin kyselystä, pohditaan ilmiöitä
ja ratkaisuja niille. Nuoret toivoivat konkreettisesti mm. hengailupaikkoja ja
parannuksia toimintapuistoon.
Siirrytään kohtaan 8.

7. Leffalipun arvonta
Nuorisovaltuusto arpoi leffalipun voittajaksi 116:sta osallistujasta Emma
Laihon. Lassi ostaa leffalipun, joka toimitetaan voittajalle kesän jälkeen.



8. Valtuustosimulaattori
Lassi kertoo nuorisovaltuutetuille valtuustosimulaattorista. Päätetään järjestää
valtuustosimulaattori itse. Päätetään lanseerata valtuustosimulaattori ensi
kokouksessa kulttuurijohtajan avulla. Suunnitellaan ylimääräinen kokous
valtuustosimulaattorista pidettäväksi elokuun alkuun.
Lotta Kivistö poistuu kokouksesta.
Siirrytään takaisin kohtaan 6.
Lisähuomioita kohdasta 8, jotka käsiteltiin kohdassa 11: Todetaan, että
tarvitaan budjettiin erityisjärjestelyjä valtuustosimulaattoria varten, koska
muuten ei saada tarvittavaa summaa käyttöön.

9. Allianssin politiikkaviikko
Henna kertoo Allianssin politiikkaviikosta ja ehdottaa, että ilmoitetaan
nuorisovaltuusto politiikkaviikolle. Hyväksytään ehdotus.

10.Katse syksyyn
Henna julistaa valtuustosimulaattorin syksyn ykkösprioriteetiksi. Lassi kertoo
ilmastoinnista Mallorcalla. Todetaan, että Hollola–illan ohjelmaan voi keksiä
uusia ideoita. Päätetään toteuttaa nuorisovaltuutettujen Instagram-esittelyt
myöhemmin.
Suunnitellaan syksylle eduskuntavaaliprojektia, mahdollisesti muiden nuvien
kanssa. Puolueiden nuorisojärjestöjä voitaisiin kysyä kenties mukaan.

11. Muut esille tulevat asiat
Nuija: “Hei Nuija, missä Nuija?” Lassi aloittaa puhelun selvittäen asiaa. Asia
ratkeaa ja nuija saapuu elokuun kokoukseen.
Seurakuntavaalit: päätetään kannustaa nuoria äänestämään
seurakuntavaaleissa, mikäli heillä on äänioikeus.
Turkka: Päätetään kutsua Turkka Rantanen nuorisovaltuuston elokuun
kokoukseen.
Kunnanvaltuusto: 20.6. on uusi valtuuston kokous, johon Henna odottaa
kutsua. Päätetään kertoa Hyvä Fiilis -päivän kyselystä ja
valtuustosimulaattorista kokouksessa.

12.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.34.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


