
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 17.8. 2022 klo 17.00-19.00
Paikka: Hollolan pääkirjasto

Paikalla: Iida Aarikka, Henna Hyytiä, Lotta Kivistö, Aino Liljaniemi, Orvokki Kekki,
Sara Riekkinen, Ansa Huttunen, Lassi Puodinketo, Turkka Rantanen, Outi Sirviö,
Hanna Kaitila

Poissa: Ari Tillgren, Iida Palo

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 17.03
2. Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Lassi saapui kokoukseen ajassa 17.04.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin ilman muutoksia.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Tarkastettiin ilman muutoksia

6. Turkan terkut
Hanna saapuu kokoukseen ajassa 17.05.
Nuorisovaltuuston hollola.fi-loppuinen sähköposti on melkein valmis. Turkka
käsittelee kokouskäsitteitä ja -käytänteitä. Turkka tarjoutuu esittelemään
esityslistoja ja pöytäkirjoja juridisesta näkökulmasta. Nuorisovaltuutetuille
esitellään kokouskulttuuria perusteellisesti ja kattavasti. Tähän kohtaan sattui
myös BeReal-ilmoitus, joten osa läsnäolevista piti pienen sometuokion kesken
Turkan puheenvuoron. Turkka muistuttaa puheenjohtajan vastuista.



Puheenjohtaja päivittää samalla nuvan someja. Käsitellään
esteellisyysperusteita, kokousrooleja ja puheenvuorotyyppejä erittäin tarkasti.
Turkka päättää terkkunsa tarinoimalla sihteeriaikojensa alusta.

7. Valtuustosimulaattori
Aloitetaan kohta säätämällä tekniikan kanssa. Sallitaan Turkan läsnäolo
kokouksessa.
7.1 Julkistaminen

Julkistetaan valtuustosimulaattori alkaneeksi. Puheenjohtaja esittelee
Powerpointin aiheesta. Pyydetään Turkalta terkkuja
valtuustosimulaattoriin. Ideoidaan motivoivia tekijoitä. Lassi
huomauttaa kieliopista, mutta alkaa nopeasti ylistämään
nuorisovaltuutettuja toiminnasta. Nuorisovaltuutetut ilmoittautuvat
valtuustosimulaattoriin. Tekniset vaikeudet jatkuvat. Puheenjohtaja
ohjaa keskustelun takaisin raiteille nuijan avulla.
Iida esittelee markkinointia. Somessa käytetään instagramia,
facebookkia, kunnan someja, jodelia epävirallisesti, postereita
kirjastoon, kouluille Hollolaan, Lahteen sekä Vääksyyn ja Prismaan.

7.2 Kunnanvaltuutettujen kokouspalkkiot
Kysellään Turkalta kunnanvaltuutettujen kokouspalkkioista. Turkka
nostaa kissan pöydälle ja esittää Nuvan olevan nollabudjetilla tänä
vuonna. Turkka lupaa kaivaa Erasmuksen rahat. Puheenjohtaja
mainitsee, että Erasmus-hakemuksessa puhutaan 20 000 eurosta ja
että kunnanjohtaja puoltaa nuorisovaltuuston pyyntöä 20 000 eurosta.
Lassi ottaa kantaa perustellen hyvin. Hypoteettinen 20 000€ kuulostaa
erittäin hypoteettiselta keskustelun jatkuessa. Turkka ehdottaa
pseudorahaa, jota voidaan lypsää eri toimielimistä. Keskustellaan
asiasta ja päästään myös tutustumaan suomen kielen modusten
saloihin. Jatketaan valtuustosimulaattorin budjetista puhumista, sillä
asia ei ole loppuun käsitelty. Keskustelu jatkuu jatkumistaan, ja
käydään läpi mm. valtuustosimulaattorin ja nuorisovaltuuston ydinidea.
Iida ehdottaa Powerpointin muokkaamista suorempaan muotoon.
Päädytään pohtimaan valtuutettujen määrää ja läsnäolon tarvetta.
Lassi haluaisi valtuutetut piirileikkimään ensimmäiseen tapaamiseen,
mutta muut eivät kannata ideaa. Turkka toteaa tässä kohtaa, että
kunnanvaltuutettujen kokouspalkkiot eivät ole Nuorisovaltuuston
vastuulla.
Puheenjohtaja ohjaa keskustelua pois sivuraiteilta, mutta keskustelun
viedään takaisin sivuraiteille. Pohditaan myös kunnanvaltuutettujen
valikointia. Nuorisovaltuutetut saavat valtuustosimulaattorin palkkiot
kokouspalkkioiden perusteella. Lassi ja Turkka pyytävät
valtuustoryhmiä nimeämään yhden edustajan valtuustosimulaattoriin,
eli näin ollen asia ei ole nuorisovaltuuston käsissä. Rahaa saa käyttää
kaikkeen hankkeeseen menevään.

7.3 Tapahtumatori



Tapahtumatori on varattu.
7.4 Julkilausuma 20 000€:lle

Julkilausuma on siirretty, Turkan kuvaa tilannetta ilmaisulla “kivi
ikkunasta sisään”. Pohditaan keinoja varainhankintaan. Turkka
ehdottaa simulaattorihallitusta valtuutetuista koostuen. Turkka lupaa
vastata ideastaan.

8. Liikenneturvallisuusryhmä
Siirrytään kohtaan 13 nyt, jotta Turkka kerkeää seuraavaan menoonsa.
Päätetään, että Ari Tillgren menee liikenneturvallisuusryhmään. Käydään läpi,
mikä on liikenneturvallisuusryhmä.

9. Nuva Ry:n aktiivipäivät
Henna esittelee Nuva Ry:n aktiivipäiviä, ja kertoo Arilla olleen hauskaa
aiemmassa akttivipäivässä. Lassi kertoo nuorten haisevan pahalta. Iida
ilmoittaa innokkuudesta. Nuva lähettää enimmillään 2 jäsentä säästösyistä.
Myös Sara on innokas lähtemään. Lassi ei halua mennä. Lähtijät maksavat
itse matkat. Keskustellaan loppuun Whatsappissa, sillä ilmolla ei ole kiire.

10.Some-koulutus
Sanotaan some-koulutukselle ei, sillä se on liian kallis.

11. Syksyn tärkeät tapahtumat
Valtuustosimulaattori
Nuva ry: n aktiivipäivät
Politiikkaviikko
Pikkujoulut
Nuva ry:n Huippis
Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto

12.Nuvan sähköposti
Turkka hoitaa asiaa, niinkuin aiemmin todettiin. Asia on miltei hoidettu.
Siirrytään kohtaan 14.

13.Puuttuvat pj-korvaukset
Henna ei ole saanut puheenjohtajan kokouspalkkia, vaan on sen sijaan
saanut normaalin jäsenen kokouspalkkiota. Turkka kertoo kunnan
palkanmaksun ongelmista ja lupaa hoitaa ongelman.
Turkka poistuu kokouksesta.
Siirrytään kohtaan 8.

14.Kunnanvaltuusto 12.9.
Varapuheenjohtaja Lotta edustaa kunnanvaltuustossa, kun Henna on
Mallorcalla.

15.Lotan muuttoasiat
Lotta tarvitsee Lassin apua muuttoon liittyvissä paperihommissa, sillä hän
haluaa pitää kirjansa Hollolassa. Hanna neuvoo asiassa, ja ongelma ratkeaa.
Lotta voi jatkaa luottamustoimissa.

16.Nuvan Facebook



Henna ei osaa käyttää Facebookkia, ja nykyisillä nuorisovaltuutetuilla ei ole
nuvan Facebook-tunnuksia. Sara pelastaa pyöränsä. Henna päättää päivittää
Facebookia, kun saa kaivettua tunnukset. Ansa saapuu kokoukseen.

17.Nuvahupparit
Turkka lupasi hoitaa, mutta ei hoitanut asiaa. Lassi ehdottaa Hannaa asian
hoitajaksi. Konsernipalvelut maksavat hupparit. Pitää pitää kiirettä.

18.Politiikkaviikko
Materiaaleja ei ole vielä tullut, mutta odotellaan niitä. Käytetään niitä hyväksi
valtuustosimulaattorissa.

19.Valtuustosimulaattorin lisäsuunnittelu -kriisikokous
“Ei turhaa höpinää, pelkkää asiaa.” on linjauksena keskustelussa.
Aloitetaan valtuutetuista. Päätetään jättää valtuutetut pois ensimmäisestä,
kolmannesta ja seitsemännestä tapaamisesta.
Siirretään viimeistä tapaamista eduskunnan aikataulujen mukaisesti ja
kutsutaan Hanna mukaan. Pidetään nuorisovaltuuston valtuustosimulaattorin
kriisisuunnittelukokous 31.8. klo 17. Hanna hoitaa kriisikokouksen, koska
Lassi ei pääse. Lassi hoitaa ruuan valtuustosimulaattoriin. Saa tuoda omaa
evästä.

20.Muut esille tulevat asiat
Hyvä Fiilis -arvonnan palkinto

Arvottiin leffalippu Emmalle, joka sattuu olemaan jonkun tuttu. Lassin
pitää ostaa 31.8. mennessä leffalippuja, jotta kriisikokouksessa on
leffaliput. Lassi hoitaa, Hanna kalenteroi.

Nuija
Nuija on koeajettu ja toimii hienosti.

21.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.29

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


