
 

 

Punkalaitumen nuorisovaltuuston kokous  

 

Aika: keskiviikko 30.1.2019 klo 15.30-17.08 

Kokouspaikka: Punkalaitumen Kunnantalon kahvio 

Paikalla: 

Niko Heikkinen, varapuheenjohtaja 

Jasmin Nieminen, jäsen 

Jaakko Peräniitty, jäsen 

Siiri Suonpää, jäsen 

Amanda Vierjoki, sihteeri 

Vilhelmiina Vierjoki, puheenjohtaja 

Muut kokoukseen osallistuvat henkilöt: 

Tiina Mäkiranta,  

Hanna-Mari Vuorisalo, Punkalaitumen 4H -yhdistyksen toiminnanjohtaja 

 

1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Vilhelmiina Vierjoki avasi kokouksen klo 15.30 

 

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3§ Esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen  

Nuorisovaltuusto sopi, että esityslistasta poiketen, kokouksen alussa pidetään palaveri 

Hanna-Mari Vuorisalon kanssa. Nuorisovaltuusto hyväksyi myös Hanna-Marin läsnäolon 

kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niko Heikkinen ja Jasmin Nieminen.  

 

 

 

 



 

 

4§ 4H palaveri 

Nuorisovaltuusto piti palaverin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa liittyen 

Nurkkaputkan toimintaan sekä nuorten kesätöihin Punkalaitumella. Nuva pohti, miksi 

Nurkkaputkan kävijämäärä on vähentynyt viime syksystä lähtien. Hanna-mari tiedusteli 

nuvalaisilta, miten Nurkkaputkan viihtyvyyttä voisi lisätä. Nurkkaputkalle ehdotettiin muun 

muassa pidempiä aukioloaikoja, uusia pelejä sekä pingispöytää. Hanna-mari ilmoitti myös, 
että 4H-yhdistyksen tarjoamat kesätyöpaikat julkistetaan helmikuun aikana. 

 

5§ Nuvan jäsenten kuulumiset hallituksesta, valtuustosta, teknisestä lautakunnasta, opetus- ja 

kasvatuslautakunnasta sekä hyvinvointilautakunnasta 

Nuvan jäsenillä ei vielä ole ollut kokouksia kunnan toimielimissä. 

 

6§ Nuorisokyselyn 2018 tulokset 

Nuorisovaltuusto kävi yhdessä läpi nuorisokyselyn 2018 tulokset. Kyselyyn oli vastannut 122 

punkalaitumelaista nuorta. Huolta aiheutti muun muassa kiusaamisen lisääntyminen 

edellisvuodesta. Kyselyssä myös toivottiin kuntaan lisää liikuntapainotteisia harrastuksia ja 
ajanviettopaikkoja. Hyvänä puolena nuva totesi nuorten nukkuvan riittävästi.  

 

7§ Vuoden 2019 suunnitelmat, tavoitteet sekä vuosikello 

Nuorisovaltuusto suunnitteli tulevan vuoden tapahtumia. Suunnitteilla olisi järjestää noin 10 

kokousta vuoden aikana. Nuorisovaltuusto ideoi myös muun muassa paintball ja lasersota 

aiheisia tapahtumia. Nuvalaiset myös suunnittelivat yhteistyötä Sastamalan nuvan kanssa 

Ellivuoren laskettelupäivässä, mitä Niko suostui kyselemää. Jaakko lupautui kysymään olisiko 

kunnalla käyttöä yhteiskuntasimulaattorille. Nuorisovaltuusto pohti myös vanhalle 

koulurakennukselle mahdollisia käyttötarkoituksia ja sitä, miten nuva voisi osallistua uutta 

koulua koskeviin päätöksiin. Vilhelmiina lupasi selvittää asiaa lukion ja yhteiskoulun 

rehtorilta Arto Asalta. Tapahtumien ja tavoitteiden ideointia jatketaan seuraavassa 

kokouksessa. 

 

7§ Nuva-leiri 

Nuoriso-leirille 8.-10.2.2019 on lähdössä punkalaitumelaisista Niko, Jasmin, Siiri, Amanda 

sekä Vilhelmiina. Yhteiskuljetus paikanpäälle lähtee Punkalaitumen nesteeltä 8.2.2019 klo 

15.15. 

 

 



 

 

8§ Pirkanmaa 21-työryhmä 

Pirkanmaa 2021-työryhmään nuvalasista Vilhelmiina oli ilmoittautunut ja tällä hetkellä 
haetaan Pirkanmaan alueelta seitsemää vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta mukaan. 

9§ Vaalipaneeli 

Nuorisovaltuusto keskusteli keitä eduskuntavaaliehdokkaita olisi hyvä olla paikalla 9-

luokkalaisille ja lukiolaisille järjestettävässä vaalipaneelissa. Kokouksessa todettiin koululta 

tulleen kahden ehdokkaan vaalipaneeli ehdotus liian suppeaksi. Nuorisovaltuusto pohti 

lisäksi, voisivatko myös seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset osallistua. Nuvalaiset päättivät 

jatkaa keskustelua Nuorisovaltuuston WhatsApp-ryhmässä. 

10§ Muut asiat 

Verokortit toimitettiin Tiinalle tai tullaan toimittamaan ennen seuraavaa kokousta. Jari Hjelm 

oli tiedustellut nuvan mielipidettä, pitäisikö kirjaston panostaa uusiin kirjoihin vai 

tapahtumiin. Nuvalaiset tulivat siihen tulokseen, että tapahtumat saisivat enemmän 
kannatusta nuorilta. Seuraava kokous pidetään 6.3.2019 klo 15.30. 

 

11§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Vilhelmiina Vierjoki päätti kokouksen klo 17.08 

 

 

_______________________________________________ 

Puheenjohtaja 

 

______________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________ 

Sihteeri 


