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Aika  maanantai 13.5.2019 klo 16.00 
Paikka  Kuhmoisten nuorisotalo 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 
 Topias Isojärvi 

Saija Koskinen 
Romeo Lesch 
Erika Salminen 
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. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erika Salminen ja Helmi Arrenius. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Olemme lähettäneet Ely-keskukselle hakemuksen koskien tunneli-

maalausta. Vastausta ei ole vielä tullut, joten emme pääse vielä maa-
laamaan.  

6. Kunnanvaltuustolta oli tullut vastaus yhteisestä pelistä. Kunnanval-
tuustolle kävisi 7.6.2019 klo 16.00. He olivat toivoneet lajiksi jalkapal-
loa. Kyseinen aika ja laji käyvät meille hyvin. 

7. Nuva ry järjestää huippukokouksen Helsingissä, johon kokoontuu 
nuorisovaltuustoista nuoria ja nuoria poliitikkoja kaikkialta Suomesta. 
Meidänkin nuorisovaltuustosta voisi mennä edustaja paikalle. Kukaan 
ei ollut vielä kiinnostunut lähtemään. 

8. Sovimme viime kokouksessa pitävämme nuvan virkistäytymisen 
Kuhmolassa. Mietimme virkistäytymisen ajankohtaa ja muita vielä 
epäselviä asioita. 

9. Lautakunnilta ei ollut kuulumisia. 
10.  Emme olleet laittanut hyvinvointikertomusta ajoissa. Reetta Sihto piti 

kyselyn nuvan Instagram-tilillä, jossa pyydettiin kuhmoislaisilta nuorilta 
ehdotuksia, miten hyvinvointia voisi lisätä kunnassa. Joku oli ehdotta-
nut nuorille ilmaista kuntosalikorttia ja nuorten omaa salivuoroa. Kes-
kusteltuamme nuorten omasta salivuorosta olimme sitä mieltä, ettei 
se toimisi Kuhmoisten kuntosalilla. Nuorille ilmainen kuntosalikortti oli 
mielestämme hyvä idea, ja aiomme viedä idean eteenpäin.  

11. Rahatilanteesta ei ollut selvyyttä. Rahastonhoitaja selvittää asian. 
12. Muut asiat: 

 Nuorisovaltuuston uusille jäsenille Romeo Leschille ja Erika 
Salmiselle pitäisi hankkia Nuva ry:n jäsenyys. Ohjaajamme Sa-
tu Alenius tutkii asiaa. 

 Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston edustaja halu-
aisi tulla käymään kokouksessamme. Palaamme syksyllä asi-
aan. 
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 28.5. on Saukontassun kevätjuhla urheilukentällä. Nuorisoval-
tuustosta pyydettiin avustajia. Muutama nuvasta aikoo mennä 
avuksi. 

 Seuraava kokous pidetään elokuussa. Tarkempi ajankohta 
päätetään myöhemmin. 
 

13. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 17.03. 
 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Muistion tarkastajat: 
 
________________________ ______________________ 
Helmi Arrenius  Erika Salminen 


