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Aika  maanantai 18.2.2019 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 16.15.  
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helmi Arrenius ja Reetta Sihto. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
5. Viime keväänä pidettiin palaveri tunnelimaalaukseen liittyen, jossa 

suunniteltiin maalauksen aiheita. Luvat tunnelimaalaukseen liittyen pi-
tää vielä varmistaa. 

6. Wictorille oli soitettu Kuhmoinen palvelee -lehteen liittyen, ja pyydetty, 
että nuorisovaltuusto kirjoittaisi tekstin nuorisovaltuustosta ja sen toi-
minnasta. Helmi lupautui kirjoittamaan tekstin. Wictor ja Reetta auttaa 
tarvittaessa.  

7. Pirkanmaa 2021-nuorisotyöryhmään tarvittaisiin Kuhmoisten nuoriso-
valtuustosta edustaja. Kyseinen työryhmä on edeltävä varsinaiselle 
maakunnalliselle nuorisovaltuustolle. Hetken harkinnan jälkeen Helmi 
lupautui edustajaksi.  

8. Sivistyslautakunnassa oli kehuttu Helmin kirjoittamaa nuorisovaltuus-
ton toimintakertomusta. Muista lautakunnista ei ollut terveisiä. 

9. Rahatilanteessa ei ollut mitään erikoista.  
10.  Muut asiat 

 Keskustelimme nuorisovaltuuston tiimihuppareista. Saija Koskinen 
oli tutkinut asiaa ja löytänyt hyvän nettikaupan, josta hupparit voisi 
tilata. Huppareista pitäisi vielä kysyä tarjouksia eri yrityksiltä. Reet-
ta lupautui kysymään. 

 Nuorisovaltuustolle voisi suunnitella logon, jota voisi käyttää 
huppareissa. Saijalla oli jo visio logosta. Wictor toteuttaa logon val-
miiksi. 

 Reetta kertoi, että Kädentaitajien seinillä olevat valokuvakilpailun 
valokuvat voitaisiin ottaa pois seiniltä.  

 15.-17.3. Turussa pidetään abc-aktiivipäivät, jossa olisi koulutusta 
aloitteleville nuorisovaltuustoille. Ohjaajamme Satu Alenius ei 
pääsisi sinne muiden menojen takia. 

 Toimintasääntömuutokset ovat menneet läpi. Jatkuvasta hausta 
pitäisi mainostaa. Saija hoitaa mainostamisen sosiaalisissa medi-
oissa ja Reetta tekee mainoksia mm. koululle.  

 Nuorisovaltuustoa oli kysytty erään kansanedustajaehdokkaan 
vaalimainostustilaisuuteen. Emme mene nuorisovaltuustona pai-
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kalle, mutta yksityishenkilönä voi mennä. Ajattelimme nuorisoval-
tuustona osallistumisen olevan toimintasääntömme vastaista. 

 Seuraava kokous 18.3. klo 16 Nuorisotalolla 
 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39. 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
________________________ ______________________ 
Helmi Arrenius   Reetta Sihto 


