
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 21.9 2022 klo 17:00-19:00
Paikka: Hollolan pääkirjasto

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

Poissa:

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 17.01
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. Ryhmäkuva

Otettiin, kiitos Turkan.
7. Leffalippu

Lassi laittoi kuvan leffalipuista. Ansa toimittaa lipun kaverilleen. Ansa ei saa
lippuja.

8. Kaikkien nuvalaisten osallistaminen valiokuntatoimintaan
Iida esittelee aisia, ja ehdottaa esityslistojen jakamista sekä yhteistä
keskustelua valiokuntien aiheista. Kannatetaan, ja hyväksytään ehdotus.

9. Elvan ja hyvan kuulumiset



Iida kertoo elinvointivaliokunnan kuulumisia, ja katsotaan pöytäkirjasta
lisätietoa. Puhutaan uimahallista, ja nuorisovaltuutetut naurahtavat uimahallin
ulkonäölle. Todetaan, että Kouvolassakin on hienompi uimahalli. Pohditaan
nuorisovaltuustolle Titanic-uinti tapahtumaa. Puhutaan Museovirastosta ja
Hollolan Uimahallin merkityksestä. Lassi neuvoo lainaamaan Hollolan kunnan
hallintosääntöä kannanotossa. Päätetään ottaa kantaa uimahallin tilanteesta.
Kuullaan Orvokilta hyvinvointivaliokunnan kuulumiset. Tutkitaan pöytäkirjaa, ja
pohditaan: “Himskutti vieköön, haetaan toimintatukea!” Sara kertoo opiskelun
merkityksestä. Henna raivoaa nuorisovaltuutetuille puheenvuoroista.
Pohditaan ratkaisua Hämeenkosken nuorten villille käytökselle. Keskustellaan
nuorisotiloista, ja kritisoidaan nuorisotilojen sulkemisaikoja. Henna esittelee
Hämeenkoskea GoogleMapsista, ja säikähdetään, että Lassi on joskus
vetänyt toimintaa Hämeenkoskella. Sara kertoo nuorten mieltymyksen
mukaisesta sisustuksesta. Ansa pohtii yhteistyötä seurakunnan kanssa.
Leffaliput saapuvat samoin kuin Lassi. Mietitään aukiolotiheyttä ja -aikoja.
Palataan elvan kuulumisiin. Keskustellaan valtion korkeinta päätösvaltaa
käyttävästä toimielimestä edustajineen, ja lassi mainitsee lähikuppiloiden
röhköpossut. Päätetään ottaa kantaa ja vaatia Hämeenkoskelle nuorisotilaa.

10.Valtuustosimulaattori
Oli hyvä tunnelma. Suunnitellaan aloiteideoita, ja kerrotaan poissaolleille
viime kerrasta. Ensi kerran ohjelma on vielä auki, ja kunnanvaltuutetut eivät
ole vielä selvillä. Suunnitellaan ensi kertaa, ja pohditaan Hollola-tatuointia.
Ideoidaan kysymyksiä pohdittavaksi ryhmittäin ja päätetään, että ensi kerralla
aloitetaan aloitteet.

11. Muut esille tulevat asiat
Muuta ei tullut esille.

12.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.17

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


