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Aika  maanantai 19.8.2018 klo 16.30 
Paikka  Kuhmoisten paloasema 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 
 Topias Isojärvi 

Romeo Lesch 
Erika Salminen 
Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 
Wilma Wirzenius 

 
 

Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.50. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Topias Isojärvi ja Reetta Sihto. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Nuva ry:n aktiivipäivät Kouvolassa lokakuussa. Siellä olisi monenlais-

ta koulutusta ja monesta eri aiheesta. Meistä oli muutamia kiinnostu-
neita lähtemään. Asiasta puhutaan lisää myöhemmin. 

6. Mietimme, pidämmekö taas koululla esittelykierroksen nuorisovaltuus-
tosta, jonka teimme myös viime syksynä. Muutamalle luokalle on tullut 
uusia oppilaita, joten esittelykierros kyseisille luokille voisi olla tarpeel-
linen. Päätimme, että pidämme lähiaikoina esittelykierroksen 7. luo-
kalle, 8. luokalle ja lukion junioreille.  

7. Meille oli lähetetty sähköpostia Roskat pois nurkista -tapahtumasta, 
joka pidetään 24.8.2019 Päijälässä. Nuorisovaltuustoa kysyttiin mu-
kaan, mutta ilmoittautuminen tapahtumaan oli loppunut jo silloin, kun 
olimme vielä kesätauolla. 

8. Saija Koskinen oli lähettänyt erohakemukseen muutettuaan toiselle 
paikkakunnalle opiskelemaan. Hyväksyimme erohakemuksen ja valit-
simme uudet henkilöt Saijan tehtäviin nuorisovaltuustossa. Erika 
Salminen jatkaa Saijan paikalla tiedotusvastaavana. Tekniseen lauta-
kuntaan Saijan tilalle nuorisovaltuuston varaedustajaksi valittiin Ro-
meo Lesch.  

9. Oli tullut pyyntö, että elinvoimajaoksessa nuorisovaltuuston edustaja 
olisi lukiolainen, sillä siellä käsiteltävät asiat koskevat usein lukiota. 
Wictor Wirzenius valittiin edustajaksi Wilma Wirzeniukse tilalle.  

10. Lautakunnilta ei ollut kuulumisia. 
11. Rahatilanteesta ei ollut mainittavaa.  
12.  Muut asiat: 

 Koulun oppilaskunnan hallituksen kokouksessa oli tullut idea 
koululla järjestettävästä tietokonetapahtumasta, jossa nuoret 
kokoontuisivat yhteen pelaamaan tietokoneilla. Tapahtuma on 
vaikea järjestää, mutta suunnittelemalla hyvin se voi onnistua. 
Nuorisovaltuusto voisi olla mukana järjestämässä ja auttamas-
sa tapahtumaa.   
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 Mietimme, jatkammeko atk-apua. Se sujui hyvin, mutta kävijöi-
tä ei ollut paljoa. Suunnittelimme, jos atk-apua voisi järjestää 
edelleen kotikäynteinä, mutta ei joka kuukausi pidettävää atk-
apua. Atk-apua ei voi enää pitää Nuorisotalolla ja nykyinen 
nuorisotila paloasemalla ei ole toimiva esteettömyyden kannal-
ta, joten ongelmaksi muodostuu tilat, missä pitää atk-apua. 
Otamme yhteyttä vanhusneuvostoon, jonka kanssa yhteistyös-
sä atk-apua on pidetty. Kysymme vanhusneuvoston mielipidet-
tä atk-avun jatkamisesta. 

 Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston leiri pidetään 
Kangasalla syyskuussa. Sinne voisi mennä nuorisovaltuustos-
ta edustaja, mutta kukaan ei ollut kiinnostunut lähtemään.  

 Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.09.2019 klo 16.30. 
 

13. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 17.46. 
 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Muistion tarkastajat: 
________________________ ______________________ 
Topias Isojärvi  Reetta Sihto 


