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Aika  tiistai 08.10.2019 klo 16.00 
Paikka  Valtuustosali, Kuntala 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 
 Topias Isojärvi 
 Erika Salminen 

Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 
Wilma Wirzenius 

 
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.03. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Romeo Lesch ei ollut 

kokouksessa paikalla. Lisäksi paikalla oli kunnanjohtaja Anne Heus-
ala, Nuorten ääni Pirkanmaalla -hankkeen Liisa Hietamaa ja sivistys-
toimenjohtaja Mikko Latvala. 

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Wilma Wirzenius ja Helmi Arrenius. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Liisa Hietamaa esitteli Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanketta sekä ker-

toi Pirkanmaa maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta. Helmi 
on nuorisovaltuustolta edustajana maakunnallisessa nuorisovaltuus-
tossa. Liisan tavoitteena on vierailla jokaisen Pirkanmaan kunnan 
nuorisovaltuuston kokouksessa ja keskustella niiden toiminnasta. 

 
Liisa piti kyselyn liittyen Kuhmoisten nuorisovaltuustoon ja sen toimi-
vuuteen. Kaikki vastasivat kyselyyn ja kävimme vastaukset läpi. Liisa 
tekee koosteen vastauksista ja lähettää sen ohjaajallemme Satu 
Forsbergille. 

6. Kävimme läpi elinvoimaohjelmaa 2019-2021. Sitä oli käyty läpi elin-
voimajaoksen kokouksessa, jossa Wictor on nuorisovaltuuston edus-
tajana. Wictor esitteli ja kertoi elinvoimaohjelman sisällöstä Anne 
Heusalan ja Mikko Latvalan kanssa.  

7. Nuva ry järjestää Aktiivipäivät-koulutusleirin nuorisovaltuutetuille Kou-
volassa. Helmi Arrenius ja Lotta Unnaslahti osallistuvat leirille. Kaikki 
oli selvillä Aktiivipäivien suhteen. Myös 10.10.2019 järjestettävä Kuh-
moisten seniorit ry:n Eduskuntatalo-vierailun suhteen kaikki oli selvil-
lä. Vierailuretkelle nuorisovaltuustosta lähtee mukaan Helmi, ohjaa-
jamme Satu Forsberg, Reetta Sihto ja Lotta.  

8. 6.10.2019 koululla järjestetyssä lasten ja nuorten liikuntatapahtumas-
sa oli ollut hyvin osallistujia. Tapahtuma oli sujunut hyvin ja siitä oli tul-
lut paljon kiitosta. Ainoastaan nuorisovaltuuston keskinäisen työjaos-
sa oli kehitettävää.  

9. Nuorisovaltuustolle oli tullut jäsenhakemus Eva Lammiolta. Eva käy 
Kuhmoisten yhtenäiskoulun 7. luokkaa. Hyväksyimme Evan mukaan 
nuorisovaltuustoon. 

10. Lautakunnilta ei ollut kuulumisia. Ainoastaan elinvoimajaoksella oli ol-
lut ollut kokous, jossa oli ollut puhetta elinvoimaohjelmasta. Elinvoi-
maohjelman kävimme läpi aiemmassa kohdassa. 
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11. 16.11.2019 järjestetään Pirkanmaan nuorisofoorumi Ylöjärvellä. Pir-
kanmaan nuorisofoorumeita järjestetään ympäri Pirkanmaata eri kun-
nissa. Järjestäjänä on paikallinen nuorisovaltuusto. Nuorisofoorumeita 
on joka kevät ja syksy. Kuhmoisissakin olisi mahdollista järjestää. Jär-
jestämiseen tarvitsisi sopivan tilan, jotain tarjottavaa ja järjestää ai-
heeseen sopivaa ohjelmaa. Harkitsemme, voisiko Kuhmoisissa järjes-
tää nuorisofoorumi.  

12. Kävimme rahatilanteen läpi. Ei ollut mitään merkittävää. Keskuste-
limme ohessa myös hieman budjetista ja sen käytöstä sekä kokous-
palkkioista. 

13.  Muut asiat: 

 Liisa Hietamaa kysyi, miten muiden nuorten kuuleminen ja in-
formointi onnistuu Kuhmoisten nuorisovaltuustossa. Kerroim-
me järjestämistämme yleiskokouksista ja muiden nuorten tie-
toisuudesta ja käsityksestä nuorisovaltuustosta.  

 Liisa kertoi myös Vaikuta-päivästä, jonka aiheena on nuoret ja 
vaikuttaminen. Vaikuta-päivillä on pelattu Seppo.io-peliä, josta 
saa tehtyä monia eri aiheita käsitteleviä pelejä. Peli on toimiva 
ja siitä on tykätty paljon Vaikuta-päivillä. 

 Seuraava kokous pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 16.00 nuo-
risotiloissa. 
 

14. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 17.25. 
 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
________________________ ______________________ 
Wilma Wirzenius  Helmi Arrenius 


