
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 12.10. 2022 klo 17:30-19:30
Paikka: Hollolan pääkirjasto

Paikalla: Iida Aarikka (etänä), Henna Hyytiä, Lotta Kivistö, Aino Liljaniemi, Ansa
Huttunen, Orvokki Kekki, Ari Tillgren (etänä)

Poissa: Sara Riekkinen, Iida Palo, Lassi Puodinketo

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 17.35
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. Valtsu

Keskustellaan eilisestä valtsun 3. tapaamista, johon kunnanvaltuutettu Juha
Rehula ei tullut. Tähän väliin nautimme huumorista Keskustan
pettämättömyyteen liittyen, ja keskustelemme kunnanvaltuutetuista. Todetaan
menon olleen hyvä, ja katsellaan palauteformsia. Henna avaa juuri
saaneensa kutsun maakuntajuhlaan. Kuunnellaan Vihreiden harjujen maa,
sillä se on maakuntajuhlan kutsussa.

7. Valiokuntien kuulumiset
Orvokki kertoo hyvan pitkästä ja rankasta kokouksesta. Kokous käsitteli
koulukuljetuksia, pimeää aikaa ja energiansäästöä.



Iida kertoo elvan viimeviikkoisesta kokouksesta. Nuorisovaltuustolle ei oltu
tiedotettu kokouspaikasta. Keskustelemme museovirastosta, joka aiheuttaa
Hollolan nuorisovaltuustolle suurta päänvaivaa. Ansa ei halua Vesikansaan
uutta kuntakeskusta. Iida kertoo pitäneensä elvassa passiivis-aggressiivisen
puheenvuoron uimahallista. Keskustellaan valiokuntien suhtautumisesta
nuorisovaltuutettuihin. Nuorisovaltuusto toivoo, että valiokuntien jäsenille
kulkee tieto kokouspaikoista ja kaikkia jäseniä kuunnellaan kunnioittaen.
Pohditaan kannarin tekemistä nuvalaisten asemasta valiokunnista.

8. Alueellinen nuorisovaltuusto
Alnu on hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, ja päijät-hämäläistä versiota on
työpajailtu yli vuoden ajan. Elokuussa julkaistussa toimintasäännössä ei
kuitenkaan määrätty alnulle läsnäolo-, aloite- ja puheoikeutta kaikkiin
toimielimiin, vaan alnulla on läsnäolo- ja puheoikeus vain yhdessä
lautakunnassa. Henna esittelee asiasta lähetettyä sähköpostia, joka ottaa
kantaa nuorten puuttellisiin vaikuttamismahdollisuuksien. Todetaan nuvan
saaneen vastaukseksi runsaasti korulauseita, jotka ovat pelkkää sanahelinää.
Pohditaan, että aikuiset sortavat nuoria järjestelmällisesti tai omaavat aivan
surkean luetunymmärtämisen.
Henna esittelee myös Päijät-Soten digiraatia, joka sattumoisin siirrettiin
lykäten nuorten mahdollisuutta vaikuttaa hyvinvointialueella.
Nuorisovaltuutetuista tuntuukin hieman, että hyvinvointialueen toiminnasta
löytyy tiettyjä säännönmukaisuuksia nuorten vaikittamismahdollisuuksia
koskevissa asioissa. Ansa järkyttyy. Jäädään odottamaan lopullista päätöstä.

9. Uimahallikannari
Mietitään ratkaisua, jolla saataisiin uimahalliasia järjstymään. Pyritään
julkaisemaan Museovirastoa kritisoiva teksti jossain uutislähteessä.

10.Seminaarin kuulumiset
Henna kertoo seminaari olleen pitkä. Kunnalla on ylijäämää, Turkka on pidetty
ihminen ja kaavoja on paljon. Pohditaan yhtenäis- ja kivakouluja. Todetaan,
että kivakoulu on ei kiva systeemi, eikä kiusaamiseen puututa KiVoissakaan
kouluissa. Tutustutaan Etetelä-Karjalan kiusaamismalliin, ja päätetään ottaa
yhteyttä Lappeenrannan nuorisovaltuustoon, jonka toimialueella on kokeiltu
kyseistä mallia. Iida haluaa sometunnukset. Henna kertoo lopuksi, että
seminaarissa oli ruokaa ja pullaa.

11. Muut esille tulevat asiat
Nuva Ry: Päätetään olla tekemättä aloitetta liittokokouksessa.
Valtsun suunnittelu: Suunnitellaan seuraavaa tapaamista.
Pikkujoulut: Pohditaan pikkujouluja, jotka toimisivat pienellä budjetilla.

12.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.27



Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


