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Aika  tiistai 10.09.2019 klo 16.30 
Paikka  Kuhmoisten paloasema 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 
 Topias Isojärvi 
 Romeo Lesch 
 Erika Salminen 

Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 

 
 

Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.47. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Wilma Wirzenius ei ol-

lut paikalla kokouksessa. 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Romeo Lesch ja Erika Salminen 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Nuva ry järjestää Aktiivipäivät-koulutusviikonlopun lokakuussa Kouvo-

lassa. Ohjaajamme Satu Forsberg oli selvittänyt, voisiko joku tai jotkut 
meistä lähteä aktiivipäivillä. Yksi tai kaksi jäsentä voisi lähteä. Lotta 
Unnaslahti ja Helmi Arrenius olisi halukkaita lähtemään. Vielä täytyy 
selvittää hintoja ja julkisen liikenteen aikatauluja.  

6. Päätimme elokuun kokouksessa pitävämme nuorisovaltuuston esitte-
lykierroksia koululla 7. ja 8. luokalle sekä lukion junioreille. Reetta Sih-
to ja Wictor ovat käyneet esittelemässä lukion junioreille, mutta muilla 
luokilla ei ole vielä käyty mainostamassa. Myös mainostus sosiaalisen 
mediassa pitää muistaa.  

7. Wictor oli puhunut Kuhmoisten kunnan liikuntaneuvojan Pipsa Suo-
misen kanssa. Pipsa oli ehdottanut, että nuorisovaltuusto järjestäisi 
liikuntatoimen kanssa jonkun liikunta-aiheisen tapahtuman lapsille ja 
nuorille 6.10.. Tapahtuma järjestettäisiin koululla, pääasiassa sisäti-
loissa, ja sinne voisi tulla koko perhe liikkumaan. Päätimme järjestää 
tapahtuman. Wictor ilmoitti Pipsalle. Kuhmoisten yrittäjät ry. lupautui 
auttamaan tapahtumassa. 
 
Aloimme suunnitella tapahtumaa ja suunnittelimme, mitä lajeja tapah-
tumassa olisi. Päätimme, että tapahtuman lajeja olisivat juustokuop-
pahyppely, frisbeegolf, temppurata, hernepussienheitto ja sähly. Li-
säksi tulee olemaan värityskuvanurkkaus. Päätimme pitävämme il-
maista kahviota. Lotta kysyy koululta lainaksi termoskannuja ja muuta 
vastaavaa kahviota varten. Suunnittelimme leipovamme 5.10. tarjot-
tavaa. 
 
Jaoimme omat valmistelutehtävät jokaiselle. Päätimme panostaa ta-
pahtuman mainostamiseen.  

8. Reetta piti nuorisovaltuuston Instagram-tilillä kyselyn, jossa kysyttiin 
nuorten mielipidettä, mihin nuorisotilat tulisi sijoittaa. Tällä hetkellä 
nuorisotilat sijaitsee väliaikaisesti paloaseman yläkerrassa Nuorisota-
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lon käyttökiellon vuoksi. Vaihtoehtoina kyselyssä olivat nuorisotilat tu-
levalle uudelle koululle, uusi nuorisotila tai tällä hetkellä käyttökiellos-
sa olevan vanhan nuorisotilojen rakennuksen korjaus. Nuorisotalon ti-
lanteesta oli kerrottu kyselyn yhteydessä. Kyselyyn tuli noin 20 vas-
tausta. Nuoret olivat kiinnostuneita aiheesta. Kaikkia vaihtoehtoja oli 
äänestetty melko tasaisesti, mutta uusi nuorisotila -vaihtoehto oli kui-
tenkin suosituin. Kyselyyn sai kertoa perusteluita, joista nousi esille, 
että nuorisotilojen hyvä sijainti on tärkeää.  
Kyselyn tuloksista laitetaan lausunto vs. sivistystoimenjohtaja Marjo 
Kuikalle.  

9. Reetta ja Lotta olivat olleet sivistyslautakunnan ja teknisen lautakun-
nan tilaisuudessa, jossa oli ollut hieman puhetta uuteen kouluun liitty-
en ja tulevasta sivistystoimenjohtajasta.  

10. Helmi ei ollut päässyt viime Pirkanmaan maakunnallisen nuorisoval-
tuuston kokoukseen. Helmi kertoi, että Pirkanmaa-foorumi on tulossa. 
Leiristä, jonka piti olla Kangasalla, oli tullut kysymys, miksi leirille ei ol-
lut osallistujia. Leiriä ei ollut järjestetty vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Vastasimme sähköpostiviestiin. 

11. Rahatilanteesta ei ollut mainittavaa.  
12.  Muut asiat: 

 Seuraavaan kokoukseen on tulossa kunnanjohtaja Anne 
Heusala ja Nuorten ääni Pirkanmaalla -hankkeen Liisa Hieta-
maa 

 Seuraava kokous pidetään tiistaina 08.10.2019 klo 16.00. 
 

13. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 18.22. 
 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Muistion tarkastajat: 
 
________________________ ______________________ 
Romeo Lesch  Erika Salminen 


