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Aika  Torstai 18.3.2021 klo 17.00 
 
Paikka  Valtuustosali, Kuntala 
 
Paikalla       Neeri Anttila 
                   Helmi Arrenius 
                   Topias Isojärvi 

Eva Lammio 
Nestori Liehu 
Riikka Liehu 
Konsta Nurminen 
Sonja Ojala 
Erika Salminen 
Atte Unnaslahti 
Lotta Unnaslahti 
 
 
Lisäksi nuoriso-ohjaaja Satu Forsberg ja kunnanjohtaja Anne Heusala 

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

vat Reetta Sihto, Topi Niemi ja Niklas Lahnalahti. 
3. Puheenjohtaja kävi edellisen muistion läpi. 
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Atte Unnaslahti ja Sonja Ojala. 
5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
6. Uudeksi sihteeriksi valittiin Riikka Liehu. Päätettiin myös, että jatkossa 

sihteeri yrittää mahdollisuuksien mukaan saada muistion valmiiksi 
kahden viikon kuluessa kokouksesta. 

7. Nuva hupparit: Päätimme tilata kaikille nuorisovaltuuston jäsenille pu-
naiset hupparit, joiden selkään tulee nuorisovaltuuston uusi logo val-
koisella. Huppareiden koot kerätty jo aikaisemmin ja Reetta jatkaa yh-
teyttä yritykseen, josta hupparit tullaan tilaamaan. 

8. Nuorisofoorumi: Satu kysynyt Mikolta ja hän suosittelee sen siirtä-
mistä, koska rajoitukset eivät luultavasti tule helpottumaan. Lotta ai-
koo ottaa asian esille maakunnallisessa nuorisovaltuustossa ja kysyä 
heidänkin mielipidettään. Siirretään syksylle, ellei maakunnallinen 
nuorisovaltuusto päätä toisin. 

9. Lautakuntien kuulumiset: Lotta kertasi telan kuulumiset; toimintakerto-
mus, jätehuolto ja talvikunnossapito ja Helmi kertoi sivistyslautakun-
nan käsitelleen myös toimintakertomusta. 

10. Rahatilanteesta ei ollut mainittavaa. 
11. Muut asiat  

 Kotiseutuyhdistys: Yhteistyönä Rakas nuori-kampanjan kanssa ko-
tiseutuyhdistys halusi lahjoittaa kuhmoislaisille nuorille jokaisesta 
myydystä Kuhmoisten Joululehdestä yhden euron. Lahjoitusta oli-
vat vastaanottamassa Nestori, Konsta sekä Satu. He toivoivat 
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nuorilta kirjoitusta tulevan joululehteen. Asiaan palataan tarkemmin 
syksyllä. 

 Pääsiäisrata: Kuhmoisten kunnan järjestämä rastirata, jossa osal-
listujat saavat kiertää pisteitä omaan tahtiinsa. Osallistumme teke-
mällä rastin, jonka suunnittelua jatkamme WhatsApp ryhmäs-
sämme. 

 

 Vaalipaneeli nuorille: Reetta ehdotti, että voisimme haastatella 
kuntavaaliehdokkaita ja videoida sen. Nuoret saisivat lisää tietoa 
puolueista, joka voisi rohkaista heitä äänestämään. Pidämme 
suunnittelua varten erillisen palaverin keskiviikkona 14.4. klo 17.30 
Meet-sovelluksen välityksellä. 

 Seuraava kokous on keskiviikkona 5.5. klo 17.00 Valtuustosalissa. 
 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58. 
 
 
______________________ ______________________ 
Lotta Unnaslahti puh.joht. Riikka Liehu siht. 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
 
________________________ ______________________ 
Atte Unnaslahti  Sonja Ojala 


