
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS to 22.3.2018 klo 15.37–

17.45 

Kokouspaikka: Punkalaitumen Kunnantalo 

Paikalla:  

Ilpo Kemppi, jäsen 

Markus Nihti, puheenjohtaja 

Laura Nihti, jäsen 

Vilma Nurmilaakso, jäsen 

Jaakko Peräniitty, varapuheenjohtaja 

Eerika Saari, sihteeri 

Vilhelmiina Vierjoki, jäsen 

Muut kokoukseen osallistuvat henkilöt: 

Tiina Mäkiranta 

 

1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Markus Nihti avasi kokouksen klo 15.37. 

 

2§ Laillisuuden ja päätosvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilma ja Jaakko.  

 

4§ Nuvan jäsenten kuulumiset hallituksesta, valtuustosta, teknisestä 

lautakunnasta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta ja 

hyvinvointilautakunnasta 

Hyvinvointilautakunnassa keskusteltiin kunnan kesätyöpaikoista ja perusteista, 

millä kesätyöntekijät valitaan. Kaikilla on mahdollisuus saada kunnan 

kesätyöpaikka ainakin kerran.  



Hallituksessa ja valtuustossa ei ole ollut muuta merkittävää, kuin 

ruokapalveluiden kilpailuttaminen.  

 

5§ Hyvinvointikysely 

Kaikille luottamushenkilöille on lähetetty hyvinvointikysely. Nuorisovaltuusto 

saa ottaa asiaan kantaa. Nuvan mielestä indikaattorit mittaavat hyvin Suomen ja 

kuntien toimintaa, mutta kysymysmerkiksi jäi, miten ne mittaavat juuri 

Punkalaitumen toimintaa. 

Erityisteemoiksi nuorisvaltuusto valitsi päihteettömyyden sekä ympäristön 

puhtauden ja siisteyden. Nuvan mielestä hyviä kehityskohteita ovat 

virkistysalueet ja liikenneyhteydet.  

 

6§ Maakunta 

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa-hankkeen ohjausryhmä on 

lähettänyt nuorisovaltuustolle kysymyksiä maakunnalliseen nuvan 

perustamiseen ja käytäntöön liittyen.  

Mitkä asiat toimivat kuntanne nuvassa hyvin? 

 Kaikki pystyvät sanomaan oman mielipiteensä ja muiden kanssa on 

helppo puhua. Nuorisovaltuustolla on paikka melkein kaikissa kunnan 

toimielimissä. Vaikka ryhmä on pieni, olemme saaneet aikaan paljon. 

Nuvalla on oma budjetti, joten pystymme päättämään rahoista itse.  

Mitä hyviä käytäntöjä nuvallanne on? 

 Kokouksemme ovat suhteellisen virallisia ja saamme kokouspalkkioita. 

Kokouksia on säännöllisesti. Nuvan jäsenet jakavat kuulumiset 

toimielimistä aina kokouksen alussa. Nuva on mahdollisesti saamassa 

myös kummivaltuutetun. WhatsApp- ryhmässä pystymme 

keskustelemaan hyvin ja päättämään vähemmän virallisista asioista. 

Toimintaan osallistumisesta saa todistuksen. 

Mitkä asiat eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla? 

 Nuvassa kaikki toimii hyvin, välillä esityslistat tulevat vähän myöhässä. 

Miten toimintaa olisi hyvä kehittää, mitä siinä pitäisi ottaa huomioon? 

 Nuvassa voisi olla enemmän toimintaa sähköisesti. Esimerkiksi 

pöytäkirjat voitaisiin tarkistaa sähköisesti. Sosiaalisessa mediassa 



voitaisiin jakaa enemmän nuorisovaltuuston toimia ja kysyä nuorilta 

mielipiteitä.  

 Punkalaidun ei saanut maakuntahallitukseen jäsentä, joten tuskin saamme 

maakunnalliseen nuorisovaltuustoon paikkaa. Toivoisimme, että 

kunnalliset nuorisovaltuustot pysyisivät. 

 

7§ Helsinki-päivän konsertti 

Sastamala on valmis suorittamaan matkan Helsinki-päivän konserttiin 

Punkalaitumen kanssa. Arviolta varoja menisi nuvalta noin 200€. Nuva järjestää 

kyydin Sastamalan kanssa. 

 

8§ Päihdepäivä 

Nuorisovaltuusto keskusteli 7.- ja 8.-luokkalaisille 18.4. järjestettävästä  

tapahtumasta.  

Asia ei ole muilta osin julkinen. 

 

9§ Kuntastrategia 

Kuntastrategia hyväksyttiin hallituksessa ja valtuustossa. Nuva miettii kunnalle 

slogania.  

 

10§ Loimi-Hämeen Jätehuolto 

Nuva otti aiemmassa kokouksessa pääteemakseen ympäristön siisteyden ja 

puhtauden. Nuva on ottanut yhteyttä Loimi-Hämeen Jätehuoltoon. Ideat 

välitetään rehtorille.  

 

11§ Lausunto kulttuuritoimelle 

Kulttuuritoimi pyytää nuvalta lausuntoa liittyen uuden koulun taiteeseen. Nuvan 

mielestä taiteen tulisi olla kouluympäristöön liittyvää ja neutraalia, mieluummin 

ammattilaisten tekemää.  

 

12§ Kirjasto 



Kirjasto-tapahtumassa pidetään rap-työpaja. 27.4. klo 18 eteenpäin.  

Nuva järjestää kilpailun. Tarjoiluksi on ehdotettu hattara- ja popcorn-konetta. 

Laura ja Vilma kysyvät koneita.  

Markus laskee rahat ja ilmoittaa myöhemmin WhatsAppissa.  

Esiintyjistä keskustellaan myöhemmin.  

Asiasta puhutaan vielä seuraavassa kokouksessa. 

 

13§ Muut asiat 

Markus ja Jaakko ovat ilmoittautuneet kunnan salibandyjoukkueeseen 

pääsiäisturnauksessa.  

Nuorisofoorumi on huhtikuun 14. tai 21. Päivä.  

Mopomiitti järjestetään myöhemmin keväällä.  

 

14§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Markus Nihti päätti kokouksen klo 17.45. 

 

 

 

________________________________________________________________

Puheenjohtaja 

 

________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkistaja 

 

________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkistaja 

 

________________________________________________________________

Sihteeri 



 

 

 


