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Aika  maanantai 21.1.2019 klo 16.00 
Paikka  Kuhmoisten nuorisotalo 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 

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

 
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.10.  
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaikkien jäsenten ol-

lessa paikalla. Kokouksessa oli myös läsnä Nuorisotoimen harjoitteli-
jat Valtteri Pihkala ja Topias Osonen. 

3. Helmi Arrenius ja Reetta Sihto lupautuivat pöytäkirjantarkastajiksi. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
5. Wictor ja Reetta olivat keskustelleet Vanhusneuvoston puheenjohtaja 

Erkki Häkkisen ja Kuhmoisten Seniorit ry:n puheenjohtaja Martti 
Kankkusen kanssa atk-avusta. He olivat miettineet, miten nuoria saa-
taisiin lisää auttamaan atk-apuun. He olivat tulleet tulokseen, että 
palkkion saanti atk-avun pitämisestä innostaisi nuoria tulemaan mu-
kaan.        
Palkkion saanti ei välttämättä koskisi keskustassa pidettävää atk-
apua, vaan sivukylien kylätaloilla pidettäviä atk-apukertoja.  
Myös sivukylillä alettaisiin pitämään atk-apua. Kyläneuvostojen ”kylä-
päälliköt” voisivat olla hyviä yhteyshenkilöitä, jotka järjestäisivät atk-
apuillat. Nuorisovaltuusto ja muut nuoret menisivät paikan päälle pi-
tämään atk-apua. Sivukylillä pidettävät atk-avut olisivat mahdollisesti 
maksullisia, mutta sopuhintaisia. Mainostusta lisättäisiin myös sivuky-
lille. Asiaa suunnitellaan vielä. 

6. Wictor oli kirjoittanut anomuksen toimintasäännön muutoksesta. So-
vimme 19.11.2018 pidetyssä kokouksessa, että tekisimme toiminta-
säännön muutoksen nuorisovaltuuston minimijäsenmäärästä (toimin-
tasäännön kohta 3.2). Minimimäärää laskettaisiin nykyisestä kahdek-
san henkilön rajasta viiden henkilön rajaan. 
Mietimme myös jatkuvaa hakua. Nuorisovaltuustoon voisi hakea mil-
loin vain ja hakemus käsiteltäisiin aina seuraavassa kokouksessa. 
Muutos koskisi toimintasäännön kohtia 3.3 ja 3.7. Muutamme myös 
jatkuvan haun toimintasääntöön. Lisäsimme jatkuvan haun kohdat 
anomukseen. 

7. Viime vuodelta kirjoitetaan toimintakertomus. Helmi lupautui kirjoitta-
maan sen.  

8. Lautakunnilta ei ollut mitään terveisiä tai kuulumisia.  
9. Muut asiat 

 Ohjaajamme Satu Alenius muistutti, että toimintasuunnitelma pi-
täisi tehdä tälle vuodelle. Teimme sen saman tien ja kirjasimme 
sen ylös.  
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 Nuorisovaltuustoa oli kysytty mukaan erääseen ilmastonmuutos-
keskusteluun. 

 Nuorisovaltuustoa oli kysytty kirkkoon jumalanpalvelukseen luke-
maan sekä kolehdin kerääjäksi. Olimme otettuja kutsusta, mutta 
kieltäydyimme.  

 Seuraava kokous on maanantaina 18.2.2019 klo 16.00 nuorisota-
lolla. 
 

10.  Puheenjohtaja Wictor päätti kokouksen klo 17.31. 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
________________________ ______________________ 
Helmi Arrenius  Reetta Sihto 


