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Aika  keskiviikko 10.4.2019 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 16.13. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Topias Isojärvi ja Ro-

meo Lesch eivät olleet kokouksessa paikalla.    
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reetta Sihto ja Wilma Wirzenius. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Reetta lisäsi jäsenhakemuksen 

käsittelyn muihin asioihin. 
5. Pidimme 8.4.2019 palaverin, jonka aiheena oli tunnelimaalaus. Pi-

dimme sen nuorisotalolla, jonne tuli paikalle nuoria. Ideoita syntyi pal-
jon ja palaveri oli muutenkin onnistunut. Tunnelin seinä pitäisi vielä 
pestä ennen maalaamista. Peseminen on hieman vaikea toteuttaa, 
mutta mietimme vielä toteutustapaa. Alustavasti pesupäivä on 
7.5.2019 ja tunnelin maalauspäivä 8.5.2019. Peseminen aloitetaan 
noin kello 16.  
Tunnelimaalausta pitää mainostaa ahkerasti. 

6. Pitämämme yleiskokous oli erittäin onnistunut. Pidimme sen 
27.3.2019 nuorisotalolla. Paikalle saapui paljon nuoria, joilla oli hyviä 
ideoita. Keskustelimme muun muassa uudesta koulusta, nuorisoval-
tuuston toiminnasta ja tunnelimaalauksesta. 

7. Nuorisovaltuusto on sopinut vierailun uuteen päiväkotiin Saukontas-
suun. Vierailu on 25.4.2019 klo 16. Tapaamme hieman ennen kello 
16 päiväkodin pihassa. 

8. Nuorisovaltuusto on haastanut kunnanvaltuuston pallopeliotteluun, jo-
ka tapahtuu uudella kunnan monitoimikentällä. Olemme ottaneet 
kunnanvaltuustoon yhteyttä sähköpostitse, mutta he eivät ole vielä 
ehtineet miettiä asiaa kunnolla. 

9. Kunnanjohtaja Ane Heusala haluaa luoda pirkanmaalaisille kuntien ja 
maakunnan päättäjille paremman kuvan maakunnallisesta nuorisoval-
tuustotoiminnasta. Hän oli laatinut listan eri asioista, mihin hän halusi 
nuorisovaltuuston kommentoivan nuorten ja nuorisovaltuuston näkö-
kulmasta. Anne oli tulossa kokoukseen, mutta estyikin pääsemästä 
paikalle. Puheenjohtajamme Wictor alkaa laittamaan Annelle jokaisen 
kokouskutsun, ja Anne voi tulla kokoukseemme aina kun ehtii. 

10. Nuorisovaltuuston perinteenä on joka toukokuinen yhteinen virkistäy-
tyminen. Mietimme mitä tekisimme virkistäytymispäivää. Meillä on 
myös Toukofest-tapahtumaan liput, jotka voitimme maaliskuussa. 
Toukofest ei kuitenkaan sopinut ajallisesti kaikille. Keksimme, että 
voisimme katsoa yhdessä elokuvaa Kuhmolassa. Saamme vuokrat-
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tua Kuhmolan ilmaiseksi, koska olemme kunnan vaikuttajatoimielin. 
Virkistäytyminen tulee melko halvaksi. 

11.  Lautakunnilta ei kuulumisia. 
12. Kävimme rahatilanteen läpi. Ei mitään merkittäviä muutoksia.  
13.  Muut esille tulevat asiat: 

 Helmi Arrenius kertoi, että 11.5.2019 Tampereella järjestetään 
Nuorisofoorumi ja sen jälkeen maakunnallisen nuorisovaltuus-
ton kokous. Lisäksi Pirkamaan Pride:n suunnittelutyöryhmään 
voisi osallistua innokkaita nuoria. 

 Nuorisovaltuustolle oli tullut hakemus Erika Salmiselta. Hyväk-
syimme Erikan jäseneksi.  

 Seuraava kokous pidetään maanantaina 13.5.2019 klo 16. 
 

14. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 17.31. 
 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
________________________ ______________________ 
Reetta Sihto   Wilma Wirzenius 


