
Hollolan nuorisovaltuuston kokous

Ajankohta: 9.11. 2022 klo 17.00-19.00
Paikka: Hollolan pääkirjasto

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

Asiat:
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 17.10
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. Valiokuntien kuulumiset

Todetaan, että valiokunnista ei ole kuulunut mitään uutta.
7. Lausuntopyyntö

Päätetään antaa lausunto Päijät-Hämeen yhteisestä koulupoissaolomallista,
joten kirjoitetaan Suvi Ovaskalle vastausviesti siinä toiveessa, että saamme
joskus tietää mallin sisällön. Päätetään asialle kokousaika myöhemmin.

8. Alnu
Valitaan edustaja alueelliseen nuorisovaltuustoon. Henna asettuu ehdolle.
Vastaehdokkaita ei tule, joten nimitämme Hennan Hollolan nuorisovaltuuston
edustajaksi alueelliseen nuorisovaltuustoon.



9. Nuvan some
Todetaan, että someen pitää laittaa kuvia, jotka eivät ole ruuasta. Iida ja Aino
toivovat Instagram-tunnuksia. Päätetään tehdä nuorisovaltuustolle oma
brändikirja, ja valitaan fontti Instagramstoryihin. Jaetaan tarvittaessa
päiviytysvuoroja, ettei tule päällekkäisyyksiä.
Päätetään tehdä nuvalaisten esittely instafeediin ensi viikosta alkaen.
Pidetään ensi valtsussa kuvaustukio, jotta kaikista saadaan samanhenkinen
kuva esittelyyn. Yksityiskohdat selvenevät myöhemmin.

10.Koulukiusaamiseen puuttuminen
Pohditaan Kiva-koulun ja Verson toimivuutta. Todetaan, että Kiva-koulu on
vitsi nuortenkin keskuudessa. Verso puolestaan toimii lähinnä alakouluissa,
mutta yläkoulussa Versosta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Puhutaan
Etelä-Karjalan mallista, ja uskotaan sen toimivat nykyisiä malleja paremmin.
Päätetään tukea ainakin kunnanvaltuustossa Etelä-Karjalan kiusaamiseen
puuttumisen mallia.

11. Kannarit
Päätetään antaa sihteerin kirjoittaa kannarit aiemmin päätetyistä aiheista.
Palataan asiaan joulukuussa, kun aikaa on.

12.Valtsu
Todetaan viime valtsun olleen “jeppisjeppis”, mutta sisällöltään hieman tylsä.
Pohditaan valtsun osallistumisaktiivisuutta, ja käydään läpi ryhmien aiheet.
Päätetään pommittaa Jaria eduskuntavierailusta. Päätetään myös kutsua
julkisen liikenteen lautakunnan edustaja Valtsuun vastailemaan kysymyksiin.

13.Seuraavan valtsun suunnittelu
Seuraava valtsu on ensi maanantaina 14.11. Henna ehdottaa pitsojen
tilaamista Kotipitsasta. Tehdään pitsakysely, ja delegoidaan pitsat Lassi
Puodinkedon vastuulle. Päätetään pitää valtsun kriisipalaveri 28.11.

14.Muut esille tulevat asiat
Koulujen lakkauttaminen

- Päätetään ottaa kantaa koulujen lakkauttamista vastaan, sillä se
haittaa Hollolan strategiaa olla “hirveen haluttu”.

Luottamustoimen vastuut
- Keskustellaan nuorisovaltuutetun läsnäolovelvollisuudesta.

Mahku
- Mahku on tulossa ja Hollolan Nuvan edustus on paikalla edustamassa

Päijät-Hämettä.
Pikkujoulut

- Käsitellään asia Valtuustosimulaattorin kriisikokouksessa.
15.Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.29



Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Hyytiä                                                    Aino Liljaniemi

puheenjohtaja                                                            sihteeri


