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Aika tiistai 23.4.2018 klo 16.15 
Paikka Kuhmoisten nuorisotalo  
  
Paikalla Helmi Arrenius 

Anna Isojärvi 
Topias Isojärvi 
Meri Mäkinen 
Reetta Sihto 
Lotta Unnaslahti 
Wictor Wirzenius 
Wilma Wirzenius  

  
Kokous 
1. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius avasi kokouksen klo 16.21.  
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yksi jäsenistä, Saija 

Koskinen, ei ollut kokouksessa paikalla. 
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Topias Isojärvi ja Helmi Arrenius. 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
5. Keskustelimme Kuhmoinen 150 v. tapahtumista. Nuorten tapahtu-

maan valitsimme koomikoksi Pietari Vihulan. Reetta ja Wilma kertovat 
seuraavassa Lions Clubin kokouksessa valinnastamme. Kysyimme 
tarjousta Opasol oy:ltä diskoon tarvittavista valoista ja äänentoistosta. 
Hinta oli liian kallis meidän budjetillemme. Sovittelen hinnasta vielä 
Opasol oy:n kanssa.  
Lasten tapahtumaan tulevan pomppulinnan hinnaksi tuli 220 euroa. 
Hintaan sisältyy kuljetukset. Kysymme SPR:ltä voisivatko he rahoittaa 
pomppulinnan. Ehdotamme myös että SPR:ltä voisi tulla noin 5 henki-
löä auttamaan tapahtumaan. Wilma tekee mainokset tapahtumaan. 
Aiomme leipoa yhdessä nuvan kanssa lasten tapahtumaan tarjotta-
vaa 25.5. koulun kotitalouden luokassa. 
Valokuvauskipailua pitäisi mainostaa. 
Julkisivumaalaamiseen pitäisi kysyä koululta ja kunnalta mielipiteitä. 

6. Yleiskokouksen järjestämiseen kysyttiin mieltä oppilaskunnan halli-
tukselta ja he lähtevät innolla mukaan. Päätimme järjestää yleisko-
kouksen 21.5. klo 17 koulun ruokalassa. Meri tekee paperimainokset. 
Wilma ottaa yhteyttä Kuhmoisten sanomiin mainostaakseen. Wictor 
varaa ruokalan. Yleiskokoukseen hankitaan jotain tarjottavaa. 

7. SPR järjestää syksyllä kiusaamista vastustavan kampanjan johon nu-
va lähtee mukaan. Meri on tehnyt jo gallupin kamppaajaa varten. 

8. Lions Clubille kerromme koomikon ja Opasol oy:n hinnoista. Kysym-
me voisivatko he rahoittaa niitä. He halusivat tarkempia tietoja meiltä 
liittyen Nuorten tapahtumaan.  

9. Tekniseltä lautakunnalta tuli kiitosta että kerroimme koululla olevista 
epäkohdista. Asiat on viety eteenpäin, koulun vessojen lukkoja on ki-
ristetty ja pukuhuoneisiin on tulossa saippuat ja kellot. Muista lauta-
kunnista ei ole kuulumisia.  

10. Muut esille tulevat asiat: 

 Vanhusneuvosto kutsui meidät kunnan virastolle 23.5. klo 15 tu-
tustumaan ja kertomaan toiminnastamme. Teemme virkistäytymis- 



 
 KUHMOISTEN KUNTA    2 
 

NUORISOVALTUUSTO   4/2018 
 

 

ja ryhmäytymisretken Isojärven kansallispuistoon 28.5. klo 17. 
Kaikki kulkee Isojärvelle omilla kyydeillään. 

 Seuraava kokous pidetään 7.5. klo 16.15.  
  
11. Puheenjohtaja Wictor Wirzenius päätti kokouksen klo 18.09.  

 
________________________  ______________________  
Wictor Wirzenius puh.joht.  Lotta Unnaslahti siht.  
  
Pöytäkirjan tarkistajat: 
________________________  ______________________  
Helmi Arrenius     Topias Isojärvi 


