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Aika  maanantai 11.3.2019 klo 16.00 
Paikka  Kuhmoisten nuorisotalo 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 

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

 
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.09.  
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Muistion tarkastajiksi valittiin Saija Koskinen ja Topias Isojärvi. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
5. Tunnelimaalauksesta olisi tarpeellista pitää kokous ennen maalaamis-

ta. Kokous pidetään 8.4.2019 klo 18.30 Nuorisotalolla. Kaikki tarvitta-
va on selvillä tunnelien maalausta varten.  

6. Toimintasuunnitelmassa maaliskuulle on merkittynä yleiskokous. Mie-
timme, kuinka saisimme nuoria houkuteltua paikalle. Pidämme yleis-
kokouksen 27.4.2019 klo 19.00, jolloin on nuorten vuoro Nuorisotalol-
la. Yleiskokouksessa aiheena voisi olla esimerkiksi kouluratkaisu. 

7. Toimintasuunnitelmassa päiväkotivierailu Saukontassuun on merkit-
tynä maaliskuulle, mutta siirrämme vierailun huhtikuulle. Helmi Arre-
nius lupautui kysymään päiväkodin henkilökunnalta vierailusta.  

8. Reetta Sihto oli kysellyt muutamasta yrityksestä tarjousta huppareista. 
JP-office-yritykseltä saisi tilattua hupparit halvimmalla sekä olemme 
kuulleet positiivista kommenttia yrityksestä, joten päätimme tilata 
hupparit kyseiseltä yritykseltä. Huppareista tulee vaaleansinisiä ja nii-
den selkään tulee nuorisovaltuuston logo ja nimi.  

9. Romeo Lesch oli hakenut mukaan nuorisovaltuustoon. Hyväksyimme 
hänet mukaan.  

10.  Nuorisovaltuuston pitää laittaa tarpeeksi ajoissa päättäjille viestiä tu-
levasta yhteispelistä ja kysyä milloin ja mitä pelataan. 

11.  Kokosimme yhteen syitä, miksi uusi koulu olisi parempi kuin korjata 
nykyistä rakennusta. Kokosimme myös ideoita, miten uudesta koulu-
rakennuksesta saataisiin toimiva ja viihtyisä. Esiin nousi myös, että 
uuden koulun tulisi olla ympäristöystävällinen ja energiatehokas. To-
pias Isojärvi totesi, että uusi koulu olisi myös hyvä houkutin, jolla 
Kuhmoisiin voitaisiin saada opiskelijoita lukioon tai lapsiperheitä. 
Myös esteettömyys olisi tärkeää uudessa koulussa. Nykyisessä kou-
lurakennuksessa pyörätuolilla kulkeminen olisi melkeinpä mahdoton-
ta. 

12. Keskustelimme perjantaina 15.3.2019 olevasta juhlasta, johon nuori-
sovaltuusto on kutsuttu. 

13. Lautakunnilta ei ollut kuulumisia. 
14. Kävimme viimeaikaiset kulut läpi. 
15. Muut asiat 
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 Reetta Sihto ehdotti, että nuorisovaltuusto voisi olla mukana 
koululla järjestettävissä Nuorisovaaleissa.  

 Reetta ja Wictor olivat tavannet Erkki Häkkisen ja keskustelleet 
ATK-avusta. Asiat ovat edenneet ja ”kyläpäälliköihin” on otettu 
yhteyttä eri kylillä pidettävien ATK-apukertojen suhteen. 

 Seuraava kokous 10.4.2019 klo 16 Nuorisotalolla 
 

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39. 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Muistion tarkistajat: 
________________________ ______________________ 
Saija Koskinen   Topias Isojärvi 


