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Aika  tiistai 25.8.2020 klo 17.05 
Paikka  Paloaseman nuorisotila 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 
 Topias Isojärvi 
 Eva Lammio 
 Erika (Samu) Salminen 

Reetta Sihto 
 Lotta Unnaslahti 
 sekä 
 Anne Heusala, kunnanjohtaja 
 Mikko Latvala, sivistystoimenjohtaja 
 Satu Forsberg, nuoriso-ohjaaja 
  
 

Kokous 
1. Puheenjohtaja Lotta Unnaslahti avasi kokouksen klo 17.05. 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaikkien jäsenten ol-

lessa paikalla. 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reetta Sihto ja Topias Isojärvi. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  
5. Kuhmoisten yrittäjien puheenjohtaja Eija Heinonen kertoi Yrittäjien 

Rakas nuori-kampanjasta. Saimme tietää kerätyn summan ja sitten 
keskustelimme, mitä sillä voisi tehdä. Pohdittiin myös käytettäisiinkö 
rahoja nuorisotilaan tai sen läheisyyteen, mutta uuden tilan sijainti ei 
ole vielä selvillä. Sivistystoimenjohtaja Mikko Latvala kertoi, että pää-
tös tilan sijainnista tehtäisiin vielä tämän vuoden puolella. 

6. Romeo Lesch on hakenut eroa nuorisovaltuustosta Kuhmoisista pois-
muuton vuoksi ja eroanomus hyväksyttiin. Todettiin että uusia jäseniä 
kaivattaisiin kipeästi. Romeo on ollut telassa varaedustajana ja nuvan 
viestintävastaavana vastuualueenaan facebook. Samu Salminen valit-
tiin uudeksi teknisen lautakunnan varaedustajaksi ja Reetta Sihto uu-
deksi viestintävastaavaksi nuvan facebookin osalta. 

7. Nuorisofoorumi: Päätettiin siirtää Pirkanmaan nuorisofoorumi keväälle 
2021 korona tilanteen takia. Esiintyjinä olisivat tällä hetkellä tiedossa 
Petri Wirzenius, koulukuraattori Teija Mäkelä ja Ruoko Designin 
Sanna Ruokola. 

8. Nuorisovaltuustoa pitäisi mainostaa paremmin koululla. Reetta lupasi 
tehdä mainoksen. Päätettiin että Lotta ja Helmi mainostavat 7. ja 8. 
luokille, Helmi, Topias, Samu ja Eva 9. luokalle. Junioreillekin pitäisi 
mainostaa. 

9. Ei juuri kuulumisia lautakunnista. 
10. Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa uusia jäseniä, ei sen suurem-

pia kuulumisia. 
11. Rahatilanteesta ei ollut mainittavaa.  
12.  Muut asiat: 

 Virkistäytyminen pidetään mainostamisen jälkeen, oletettavasti 
lokakuussa. 
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 Kangasalan 25-vuotisjuhlaan 12.9. nuvaa edustamaan ovat 
lähdössä Helmi, Eva, Samu, Lotta ja Satu. 

 Kuhmoisten kulttuuriyhdistys kaipailee nuoria jäseniä. Nuoriso-
valtuustosta ei innokkaita yhdistykseen löytynyt. 

 Liisa Hietamaalta on tullut pyyntö, että meidän nuorisovaltuus-
tomme tekisi aloitteen maakunnalliselle nuorisovaltuustolle pal-
kintogaalasta, jossa kunnan nuoria ja aikuisia palkitaan (tsemp-
parit ja tsemppaajat). Lotta ja Reetta lupasivat tehdä sen. 

 Liikunnanohjaaja Pipsa Suominen on kysellyt nuvan haluk-
kuutta lähteä järjestämään tapahtumaa yms. liikuntaviikolle. 
Päätettiin ettei tällä kertaa lähdetä mukaan. 

 Riikka Liehulta oli tullut hakemus nuorisovaltuustoon. Hänet 
hyväksyttiin jäseneksi. 

  Seuraava kokous on tiistaina 6.10.2020 klo 17.00 paloaseman 
nuorisotilassa 
 

13. Puheenjohtaja Lotta Unnaslahti päätti kokouksen klo 18.26. 
 
______________________ ______________________ 
Lotta Unnaslahti puh.joht. Erika(Samu) Salminen 
 
Muistion tarkastajat: 
 
________________________ ______________________ 
Reetta Sihto  Topias Isojärvi 


