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Aika  maanantai 22.10.2018 klo 16.00 
Paikka  Kuhmoisten nuorisotalo 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 

Topias Isojärvi 
Saija Koskinen 
Meri Mäkinen 
Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 
Wilma Wirzenius 
 

 
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.08. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaikkien jäsenten ol-

lessa paikalla.  
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reetta Sihto ja Saija Koskinen. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
5. Vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki Häkkinen oli kokouksessam-

me vieraana. Keskustelimme nuorisovaltuuston järjestämästä ATK-
avusta. Häkkinen kertoi mitä ATK-avussa kannattaisi ottaa huomioon 
sekä kertoi ehdotuksia sen parantamiseksi. Häkkisen esittämät ehdo-
tukset olivat hyviä, ja alamme suunnittelemaan miten niitä voisi hyö-
dyntää. ATK-apua tulisi myös mainostaa enemmän ja näkyvämmin. 
ATK-apua voisi myös joskus pitää esimerkiksi Päijännekodilla tai kylä-
taloilla. 

6. Arja Wirzenius ja Vesa-Pekka Carlson tulivat kertomaan seurakunta-
vaaleista. He kertoivat seurakuntavaaleista ja kirkkovaltuustosta ja ko-
rostivat sitä, että nuorilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa.  

7. Jäsenemme Meri Mäkinen oli lähettänyt meille erohakemuksen. 
1. Hyväksyimme Meri Mäkisen erohakemuksen. Meri on ollut nuori-

sovaltuuston edustajana teknisessä lautakunnassa. Merin paikalle 
TeLaan valittiin Lotta Unnaslahti. Saija Koskinen jatkaa varaedus-
tajana. 

2. Merin erottua jäsenmäärästämme tuli liian alhainen toimintasään-
tömme mukaan. Puheenjohtajan ehdotuksena oli, että järjes-
täisimme täydennyshaun. Päätimme pitää täydennyshaun 5.11.-
18.11.2018. Käymme torstaina 25.10. mainostamassa koululla 
täydennyshausta. Täydennyshakua pitää mainosta isosti.  

         Täydennyshausta haetut jäsenet valitaan joulukuussa ja he 
aloittavat kautensa tammikuussa.  

8. Ohjaajamme Satu Alenius luki Rovaniemen nuorisohallituksen lähet-
tämän haasteen, joka on suunnattu kaikille Suomen nuorisovaltuus-
toille ja vastaaville ryhmille. Haasteessa oli kuusi kohtaa, joissa kysyt-
tiin tapahtuuko kuusi eri oikeutta Kuhmoisten nuorisovaltuustossa.  

9. Lautakunnilla ei ollut ollut kokouksia, joten lautakunnilta ei ollut kuu-
lumisia.  
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10.  Nuorisovaltuuston budjettia nostetaan ensi vuonna. Nuorisovaltuus-
ton kokouksista tullaan myös saamaan korvausta. 

11. Muut asiat 

 Mietimme, milloin nuva tapaisi kunnan päättäjiä jouluglögien mer-
keissä. 

 Liikenneturvallisuus-työryhmään oli kysytty nuvasta edustajaa. 
Wictor Wirzenius oli kiinnostunut, joten Wictor valittiin edustajaksi 
kyseiseen työryhmään. 

 Kunnalta oli tullut pyyntö, että järjestäisimme logosuunnittelukilpai-
lun uusille pyöräteille. Nuva otti pyynnön vastaan, ja alamme mai-
nostamaan kilpailua. Nuva myös tekee mainosjulisteet koululle. 

 Seuraava kokous on maanantaina 19.11. klo 16.00 nuorisotalolla.  
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55. 

 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
________________________ ______________________ 
Saija Koskinen                              Reetta Sihto 


