
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS ma 5.11.2018 klo 15.40-

16.31 

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 15.40  

 

2§ Laillisuuden ja päätosvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilhelmiina ja Ilpo. 

 

4§ Nuvan jäsenten kuulumiset hallituksesta, valtuustosta, teknisestä 

lautakunnasta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta ja 

hyvinvointilautakunnasta 

Hyvinvointilautakunnassa käytiin läpi talousarviota ja itsenäisyyspäivän juhlaa. 



Hallituksessa ja valtuustossa ollaan keskusteltu uudesta koulusta ja sen 

aikataulusta sekä taloudesta.  

 

5§ Uusi nuva 

Uuteen nuvaan on valittu kuusi henkilöä ilman vaaleja: Heikkinen Niko, 

Nieminen Jasmin, Peräniitty Jaakko, Suonpää Siiri, Vierjoki Amanda ja 

Vierjoki Vilhelmiina. Yhteinen kokous pidetään 5.12. klo 15.00. 

 

6§ Lapsen oikeuksien päivä 

Lapsen oikeuksien päivä on 20.11. Klo 10 alkaen kirjastolla on muun muassa 

banderoll-työpaja, kylttipaja ja lapsilta ja nuorilta pyydetään palautetta. Laura, 

Vilhelmiina ja Vilma menevät pitämään palautepistettä. 

 

7§ Lasertaistelu 

Lasertaistelu on tiistaina 19.12. Liikuntahallilla. Ensimmäinen erä alkaa klo 

17.00. Nuorisovaltuusto menee paikalle rakentamaan radan.  

 

8§ Viimeinen kokous 

Nuorisovaltuusto haastaa luottamushenkilöt värikuulataisteluun. Pidämme 

yhteisen kokouksen ja käymme mahdollisesti syömässä ennen toimintaa. 

Päivämäärä sovitaan myöhemmin.  

 

9§ Nuorisokysely 

Nuorisokysely toteutetaan lapsen oikeuksien päivänä. Nuorille lähetetään kysely 

linkillä Wilmaan. 

 

10§ Kirjaston leffat 

Kulttuuripuolen kysymyksiin kirjastolla esitetyistä leffoista on vastattu.  

 

11§ Muut asiat 



Markus menee pitämään puheen/tervehdyksen Punkalaitumen joulunavaukseen.  

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelun tarjoaja on vaihtunut Arkea Oy:hyn. Arkea Oy 

haluaa tehdä yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa.  

Nuorisofoorumissa pidettiin Lapsivaikutusten arviointi -työpaja. Nuvan jäsenet 

saivat työpajasta paljon uusia ideoita toiminnan parantamiseen. Nuoria 

voitaisiin esimerkiksi ottaa mukaan opettajien rekrytointiin sekä lukion kirjojen 

valitsemiseen. Päiväkotia suunniteltaessa lapset saisivat piirtää esimerkiksi 

unelmiensa pihan tai valita eri pihavaihtoehtojen väliltä. Lisäksi alakoululaiset 

voisivat osallistua nuvan toimintaan ja kunnan päätöksentekoon enemmän. 

Nuorisofoorumissa oli myös yhteiskuntasimulaattoripeli, jonka hankkimista 

kunnalle nuva mietti.  

Seuraavalle nuvalle ideoimme myös “päivä kunnanjohtajana” tyylistä toimintaa.  

Keskustelimme lukion suosiosta ja sen lisäämisestä oman ja muiden kuntien 

nuorten keskuuteen. Sitä voitaisiin lisätä esimerkiksi koulun rahallisen 

avustuksen nostamisella tai koulu voisi kustantaa lukion oppikirjoja.  

 

12§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Markus Nihti päätti kokouksen klo 16.31 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Puheenjohtaja 

 

_______________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________________________ 



Sihteeri 


