
   
 

   
 

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS ke 7.2.2018 klo 15.39-17.36 

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: 

Linda Lähdeniemi 

Tiina Mäkiranta 

 

1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Markus Nihti avasi kokouksen klo 15.39. 

 

2§ Laillisuuden ja päätosvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo ja Laura.  

 

4§ Nuvan jäsenten kuulumiset hallituksesta, valtuustosta, teknisestä 

lautakunnasta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta ja 

hyvinvointilautakunnasta 

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa keskusteltiin ensi lukuvuoden koulupäivistä. 

Muista hallintoelimistä ei ole uusia nuoria koskevia uutisia.  



   
 

   
 

 

5§ Arjen sankarit 

Arjen sankarit on yläaste- ja lukioikäisille tarkoitettu tapahtuma, jossa eri alojen 

ammattilaiset kertovat ammateistaan. Tapahtumasta on ilmoitettu ja mainostettu 

nuorisovaltuuston Facebook-sivuilla ja tapahtumaan on jo ilmoittautunut henkilöitä eri 

aloilta. Henkilöiltä, jotka eivät pääse paikalle, on toivottu videotervehdystä. Tapahtuma 

järjestetään 19.2. ruokailun jälkeen Liikuntahallissa.  

Asiaa koskien nuorisovaltuusto pitää palaverin tapahtumaa edeltävällä viikolla. 

6§ Kirjasto 

Nuorisovaltuusto järjestää tapahtuman, jossa on tarkoitus saada kirjasto tutuksi nuorille. 

Tapahtumaan on saatu avustusta 4H-liitolta. Kirjasto pidetään auki illalla/yöllä ja 

tapahtumaan on tarkoitus saada esiintyjä.   

Ilpo etsii esiintyjää (tubettaja/artisti/koomikko) tapahtumaan. Markus kysyy tarjouksia 

esiintyjiltä.  

7§ Kesäduuni 

Tiina varaa nuorisovaltuustolle pisteen kesäduuni-tapahtumassa. Pisteellä jaetaan 

hammasharjoja ja keskustellaan nuorten kanssa. 

8§ Nuorisokahvila 

Aikaisemmin pidetyssä nuorisokyselyssä Punkalaitumelle toivottiin nuorisokahvilaa. 

Nuorisokahvilan kokeilu pidetään toukokuussa (kaikkina toukokuun perjantaina ja 1.6.). 

Kahvila järjestetään Nurkkaputkalla klo 19-23. Yhteistyötä kysytään eri yhdistyksiltä, jotta 

kaikille kävijöille voidaan tarjota kahvilan tuotteet ilmaiseksi. Kokeilun jälkeen nuorilta 

kysytään kokeilun toimivuutta ja halutaanko nuorisokahvilaa jatkaa.  

9§ Megazone 

Megazone-lasersodan järjestäminen Punkalaitumella olisi luultavasti halvempaa kuin 

järjestää retki esimerkiksi Tampereelle. MLL on ilmoittanut voivansa olla mukana 

tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään syys-lokakuussa, kun on tarpeeksi pimeää. 

Varauksesta ja päivästä päätetään myöhemmin keväällä. 

10§ Roskaaminen 

Nuorille järjestetään näytelmä roskaamiseen liittyen. Loimi-Hämeen Jätehuollolta on tulossa 

materiaalia roskaamisen estämiseen liittyen.  

11§ Huolta herättävät ilmiöt 

Nuorisovaltuuston jäsenet ovat huomanneet joidenkin yläastelaisten huonon käytöksen ja 

päihteiden käytön lisääntyneen. Nuorisovaltuusto ehdottaa koulun järjestyssääntöjen 

päivittämistä, joka voisi tapahtua mahdollisesti oppilaiden kanssa. Markus kysyy rehtorilta 

tapaamista nuorisovaltuuston kanssa ilmiöihin ja sääntöihin liittyen.  



   
 

   
 

12§ Uusi koulu 

Kunnanjohtaja on ehdottanut, että nuorisovaltuusto voisi olla mukana uuden koulun 

suunnittelussa. Markus ja Tiina sopivat yhteisen palaverin kunnanjohtajan ja rehtorin kanssa. 

13§ Muut asiat 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan vuoden 2018 alusta lähtien kunnan nettisivuilla.  

Nuorisovaltuusto ehdottaa kunnan valtuustolle, että nuva saisi kummivaltuutetun. 

Kummivaltuutetun roolina on toimia nuorisovaltuuston tukena ja neuvonantajana. Eerika ja 

Tiina hoitavat asian.  

Nuva on innokas osallistumaan nuorisovaltuustojen yhteiselle leirille, jos sen ajankohta on 

sopiva. Valkeakoskella järjestetään nuorisofoorumi huhtikuussa ja Nokialla syys-lokakuussa. 

Nuva on myös innokas osallistumaan nuorisofoorumeihin.  

14§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Markus Nihti päätti kokouksen klo 17.36. 
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Sihteeri 

 

 

_______________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirjantarkastaja 
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Puheejohtaja 


