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Aika  maanantai 5.3.2018 klo 16.15 
Paikka  Kuhmoisten nuorisotalo 
 
Paikalla  Helmi Arrenius 

Anna Isojärvi 
Saija Koskinen 
Meri Mäkinen 
Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 
Wilma Wirzenius 

 
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.30.  

 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yksi jäsenistä, Topias 

Isojärvi, ei ollut kokouksessa paikalla. 
 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Wilma Wirzenius ja Anna Isojärvi. 
 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
 
5. Käsittelimme viime kokouksessa päätettyjen työryhmien Kuhmoinen 

150 v. juhlaideoita. 
Lasten tapahtuma tultaisiin järjestämään koululla 26.5.2018. Tapah-
tuma olisi sekä ulkona että sisällä. Lapsille tulisi olemaan muun mu-
assa pallomeri, pomppulinna, temppurata ja kasvomaalausta. Tapah-
tuma olisi ilmainen ja siellä olisi ilmainen buffetti.  
 
Valokuvauskilpailun osalta mietimme kilpailun palkintoa. Mietimme 
miten palkinto voisi olla yhteistyössä Kuhmoisten yrittäjien kanssa.      
 
Nuorten tapahtuma järjestettäisiin Kuhmolassa 25.8.2018 klo 18-23. 
Tapahtuman alussa olisi puhe sekä tapahtuman aloitus. Aloituksen 
jälkeen esiintyisi koomikko, jota ei olla vielä löydetty. Reetta Sihto etsii 
sopivaa koomikkoa tapahtumaan. Sen jälkeen olisi disko. Tapahtuma 
olisi alkoholiton. Tapahtumaan tarvittaisiin järjestyksenvalvojia.  
 
Julkisivumaalaus toteutettaisiin yhdessä Kuhmoisten yhtenäiskoulun 
ja mahdollisesti myös päiväkodin kanssa. Maalauksien aiheena olisi 
mitä Kuhmoinen merkitsee tai mikä Kuhmoisissa on tärkeää. Maa-
laukset tehtäisiin kaikkiin neljään keskustassa sijaitsevaan alikulku-
tunneliin. Kaikki vuosiluokat maalaisivat oman osan tunneleista. Osa 
tunneleista tarvitsisi pohjamaalauksen. 
 
Meri Mäkinen lupautui kysymään budjetista, joka nuorisovaltuustolle 
on myönnetty juhlaideoita varten. Kaikki järjestettävät tapahtumat tuli-
si olemaan ilmaisia. 
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6. Uusia jäseniä ei ollut hakenut nuorisovaltuuston jatkohaussa. 
 

7. Lautakunnista ei ollut tullut kuulumisia nuorisovaltuustolle. Teknisen 
lautakunnan edustaja Meri Mäkinen, eikä varaedustaja Saija Koski-
nen päässeet paikalle kokoukseen. Elinvoimajaoksella ei ole vielä ol-
lut kokousta. Oppilaskunnalle on esitetty toiveita koulun pukuhuonei-
den varustelusta. Meri Mäkinen välittää tekniselle lautakunnalle. 

 
8. Muut asiat 

 Seuraava kokous on jatkokokous, jossa käsittelemme Kuhmoinen 
150 v. juhlaideoita. Kokous pidetään maanantaina 26.3. klo 16.15 
nuorisotalo Kuhnulla. 

 Ehdotettiin että järjestettävä yleiskokous voisi olla yhdessä Kuh-
moisten yhtenäiskoulun oppilaskunnan kanssa. Kokous tulisi jär-
jestää viimeistään toukokuussa. 

 Kuhmoinen 150 -suunnitteluryhmä oli esittänyt kysymyksen, halu-
aisiko joku nuorisovaltuuston jäsenistä toimia Kuhmoinen 150 -
pääjuhlan juontajana. 

 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. 

 
______________________ ______________________ 
Wictor Wirzenius puh.joht. Lotta Unnaslahti siht. 
 
Pöytäkirjan tarkistajat: 
 
________________________ ______________________ 
Anna Isojärvi  Wilma Wirzenius 


