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Aika  tiistai 08.12.2020 klo 17.00 
Paikka  Kuntala, valtuustosali 
 
Paikalla  Neeri Anttila 

Helmi Arrenius 
 Topias Isojärvi 
 Eva Lammio 
 Nestori Liehu 
 Riikka Liehu 
 Konsta Nurminen 
 Sonja Ojala 
 Reetta Sihto 
 Atte Unnaslahti 

Lotta Unnaslahti 
 sekä 
 Anne Heusala 
 Mikko Latvala 
 Satu Forsberg 
 
 

Kokous 
1. Puheenjohtaja Lotta Unnaslahti avasi kokouksen klo 17.00. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta puuttui-

vat Niklas Lahnalahti, Topi Niemi ja Erika(Samu) Salminen. 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Atte Unnaslahti ja Neeri Anttila 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Nuva hupparit: Reetta on kysynyt tarjousta useampaan otteeseen sa-

masta firmasta, mistä edelliset tilattiin, mutta viesti ei jostain syystä 
ole mennyt perille. Päätettiin että Reetta yrittää kerran vielä oman 
sähköpostin kautta, jos onnistuisi sitten. Hupparien tilaus päätettiin 
kuitenkin siirtää ensi vuoteen. Ja kaikki, myös vanhat nuvalaiset saa-
vat uudet hupparit uudella nuvan logolla. 

6. Nuorisofoorumi: Lotta kertoi nuorisofoorumista lyhyesti mistä on kyse, 
koska uudet jäsenet eivät asiasta vielä olleet kuulleet. Nuorisofooru-
mia on siirretty koronan takia kahdesti ja yritetään nyt vihdoin saada 
se järjestettyä lauantaina 8.5.2021.  

7. Lautakuntien kuulumiset: Lotta kertoi teknisen lautakunnan kokouk-
sessa päätetyn uuden koulun investoinneista ja teiden talvikunnossa-
pidosta. Reetta kertoi sivistyslautakunnassa tehdystä kouluruokaky-
selystä ja nuorisotilojen kartoituksesta. Mikko Latvala kertoi seuraa-
vaan sivistyslautakuntaan tulevasta esityksestä uudeksi nuorisotilaksi. 
Elinvoimajaoksella ei ollut ollut mitään nuoria koskevia asioita. 

8. Maakunnallisen nuorisovaltuuston kuulumiset: Lotta kertoi manun jär-
jestäneen logo-kilpailun. 

9. Rahatilanteesta ei ollut mainittavaa.  
10.  Muut asiat: 

 Anne Heusala kehui nuorista Helsingin Sanomiin tehtyä juttua 
ja keskusteltiin hieman siitä. Juttu oli saanut positiivista pa-
lautetta facebookissa ja muuallakin. 
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 Satu ehdotti, että nuvan käyttämättömällä rahalla voisi tilata 
mainosmateriaaleja tulevia tapahtumia yms. ajatellen. Keskus-
teltiin asiasta ja päätettiin, että Satu pyytää tarjoukset heijasti-
mesta, muistilappupidikkeestä ja kynistä. 

 Seuraava kokous on tiistaina 19.1.2021 klo 17.00 valtuustosa-
lissa 
 

11. Puheenjohtaja Lotta Unnaslahti päätti kokouksen klo 18.10. 
 
______________________ ______________________ 
Lotta Unnaslahti puh.joht. Satu Forsberg siht. 
 
Muistion tarkastajat: 
 
________________________ ______________________ 
Neeri Anttila  Atte Unnaslahti 


