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Aika  tiistai 19.11.2018 klo 16.00 
Paikka  Kuhmoisten nuorisotalo 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 

Saija Koskinen 
Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 
Wilma Wirzenius 

 
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.11. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Topias Isojärvi ei ollut 

kokouksessa paikalla. 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Wilma Wirzenius ja Helmi Arrenius. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Keskustelimme ATK-avusta. ATK-apua pitäisi alkaa mainostaa näky-

vämmin. Mietimme erilaisia keinoja avun parantamiseksi kuten etäoh-
jausohjelman käyttöä, mutta emme keksineet toimivaa ratkaisua. 
Alamme huolehtimaan paremmin Kuhmoisten sanomissa mainosta-
misesta, sillä ajattelimme sen tavoittavan parhaiten ikäihmisiä. Tiedo-
tusvastaava Saija Koskinen laittaa mainoksen 28.11. ilmestyvään leh-
teen. Pyrimme kaikki tulemaan paikalle ATK-apuun maanantaina 
3.11. 

6. Pitämäämme täydennyshakuun ei ollut tullut hakijoita. Alennamme 
toimintasääntöön nuorisovaltuuston alimmaismäärää. Wictor valmis-
telee lausunnon, jonka lähetämme kuntaan käsiteltäväksi. 

7. Meiltä pyydettiin lausuntoa Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelmasta. 
Reetta Sihto oli kirjoittanut erittäin hyvän lausunnon, johon Reetta oli 
tuonut esille tärkeitä asioita, joita ei elinvoimaohjelmassa ollut mainit-
tu. Lähetämme lausunnon eteenpäin.  

8. Lautakunnilta ei ollut kuulumisia. 
9.  Muut asiat: 

 Nuva ry:n Pirkanmaan piiri järjestää sääntömääräisen vuosiko-
kouksen Tampereella 13.12. Mietimme, ketä olisi lähdössä ko-
koukseen ja miten kulkeminen Tampereelle onnistuisi. 

 Olemme suunnitelleet kunnan valtuuston kokouksessa käyntiä 
sekä päättäjien tapaamista jouluglögien merkeissä. Ajattelim-
me, että ne voisi yhdistää siten, että ennen valtuuston kokous-
ta pidettäisiin glögitarjoilu. 
Reetta ehdotti yhteispeliä kunnan päättäjien kanssa koulun 
uudella monitoimikentällä. Yhteispeli olisi leikkimielinen ja se 
olisi hyvä tapa tutustua uuteen kenttään.   

 Kuhmoisten Yrittäjät olivat kysyneet nuorisovaltuustoa järjes-
tämään valokuvausnurkkausta Kuhmolaan joulukadun avajai-
siin. Tulimme tulokseen, että voimme olla ensimmäisen tunnin 
paikalla pitämässä valokuvausnurkkausta. 

 Reetta toi esiin idean, että Kuhmoisten kunta tarjoaisi kaikille 
alle 25-vuotiaille nuorille ilmaisen ehkäisyn. Aloitamme aloit-
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teen ensi vuonna. Panostamme aloitteen esitykseen, josta 
teemme hienon ja kattavan. Kaikki olivat kiinnostuneita vie-
mään aloitetta eteenpäin.   

 Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.12. klo 16.00. 
 

10. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 17.35. 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
________________________ ______________________ 
Wilma Wirzenius  Helmi Arrenius 


