
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS to 4.1.2018 11.02-12.51 

Kokouspaikka: Punkalaitumen kirjasto 

Paikalla: 

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 11.02. 

 

2§ Laillisuuden ja päätosvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilhelmiina ja 

Jaakko. 

 

4§ Nuvan jäsenten kuulumiset hallituksesta, valtuustosta, teknisestä 

lautakunnasta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta ja 

hyvinvointilautakunnasta 

Koulurakennushanke on ollut vastatuulessa kunnanvaltuustossa ja –

hallituksessa. 

Hyvinvointilautakunnassa puhuttiin eri avustusten antamisesta. 

 



5§ Vuoden 2018 suunnitelmat, tavoitteet sekä vuosikello 

Nuorisovaltuusto sai Rotary clubilta lahjoituksen, joka käytetään vuonna 2018. 

Myös budjetti on kasvanut. 4H-liitolta on myös saatu rahallinen avustus 

Yökirjasto-tapahtumaan. Markus kysyy OG Ulla-Maijaa esiintymään.  

Nuva pyrkii järjestämään vuonna 2018 retken Helsinkipäivän konserttiin 

(yhdessä Sastamalan nuvan kanssa), leffailtoja, retken Sykerockiin (riippuen 

artisteista), mopomiitin, retken Superparkkiin, nuorisovaalit sekä lasersodan 

liikuntahallilla. Markus kysyy Megazonesta tarjouksen lasersodasta. 

Nuva voisi järjestää yläastelaisille ja lukiolaisille Arjen sankarit -tapahtuman, 

jossa olisi opiskelijoita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä 

työntekijöitä, jotka voisivat kertoa ammatin hyvistä ja huonoista puolista. 

Työntekijöitä ja opiskelijoita etsitään somessa. Tapahtuma järjestetään 19.2.  

Ala-astelaisille voitaisiin pitää esimerkiksi näytelmä roskaamisesta tai 

kierrätyksestä.  

Kesäduuni-tapahtuma on 20.2. kirjastolla. Kaikki koululuokat osallistuvat. 

Yhteiseksi tavoitteiksi valittiin roskaamisen vähentäminen, nuorten 

innostaminen päättämiseen ja nuorisovaaleihin sekä nuorten aktiivisuus omiin 

asioihin liittyen.  

 

6§ Roskaus  

Nuorten roskaamista pyritään vähentämään. Nuvan pullonkeräyskorit on laitettu 

pois, sillä niitä on vahingoitettu. Nuva voisi antaa vastuun korien 

tyhjentämisestä lukion oppilaskunnalle.  

Jessican työntekijä voisi tulla pitämään esiemerkiksi aamunavauksen ja kertoa, 

mitä joutuu tekemään työajan ulkopuolella ja kuinka kauan siihen menee aikaa, 

jotta piha olisi siisti.  

 

7§ Rovaniemen nuorisovaltuuston haaste kunnille 

Haasteen tarkoituksena on saada kunta lisäämään nuorten äänen kuuluvuutta 

kunnassa. Punkalaitumella tämä toimii hyvin. Nuva toivoo enemmän 

kannanottopyyntöjä eri toimielimiltä. 

 

8§ Yrittäjyysilta 



Tiistaina 9.1. klo 18-19 järjestetään Tuumasta toimeen ja ideasta elannoksi -ilta, 

jossa kerrotaan yrittämisestä. Vapaata keskustelua, työryhmätyöskentelyä jne. 

Nuvalaisia on pyydetty paikalle. 

 

9§ Erityisnuorisotyö hanke 

Tuomo Kallio aloittaa pitämällä yläkouluoppilaille tutustumistunnin, jolla 

pyritään vähentämään päihteiden käyttöä. Kallio antaa myös tarvittaessa 

yksittäisille oppilaille ohjausta ja tukea sekä koulussa että vapaa-ajalla. 

 

10§ Muut asiat 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.2 klo 15.30 Kunnantalon kahviossa. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Markus Nihti päätti kokouksen klo 12.51. 

 

 

_______________________________________________________ 

Puheenjohtaja 

 

_______________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________________ 

Sihteeri 

 



 

 


