
 

 

Punkalaitumen nuorisovaltuuston kokous  

 

Aika: keskiviikko 06.03.2019 klo 15.30-17.42 

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 

Liisa Hietamaa, koordinaattori, Nuorten ääni Pirkanmaalla-hanke 

 

12§ Liisa Hietamaan vierailu 

Ennen varsinaista kokousta Liisa Hietamaa kertoi työtehtävistään ja nuorisovaltuusto vastasi 

Nuva-gallup kyselyyn liittyen nuorisovaltuustotoimintaan.  Liisa ilmoitti olevansa 

nuorisovaltuustojen käytettävissä tulevaisuudessa. Nuorisovaltuusto myös kiinnostui Liisan 
kertomasta Pirkanmaan nuvien virkistymispäivästä.  

 

13§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Vilhelmiina Vierjoki avasi kokouksen klo 15.50 

 

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

15§ Esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jaakko Peräniitty ja Siiri Suonpää. 



 

 

 

16§ Nuvan jäsenten kuulumiset hallituksesta, valtuustosta, teknisestä lautakunnasta, opetus- 
ja kasvatuslautakunnasta sekä hyvinvointilautakunnasta 

Kunnan valtuustossa hyväksyttiin kunnanjohtajasopimus. Hallituksessa keskusteltiin mm. 

vanhuspalveluista. Teknisessä lautakunnassa oltiin keskusteltu mopoalueesta, jolle ei 

kuulemma ole sopivaa tilaa. Hyvinvointilautakunnassa oli keskusteltu kunnan 

kesätyöpaikoista. 

 

17§ Nuvan avustus aktiivipäivien osallistumismaksuun ja Nuva ry:n  
jäsenmaksut 
 
Nuorisovaltuusto lupautui avustamaan aktiivipäivien osallistumismaksua 50% sekä 
maksamaan Nuva ry:n jäsenyyden nuvalaisille, mikäli se koetaan tulevaisuudessa 
tarpeelliseksi.  
 
 
18§ Vaalipaneeli 
 
Vaalipaneeli järjestetään 29.03.2019 klo 13.30 Punkalaitumen Liikuntahallilla, yhteiskoulun ja 

lukion oppilaille. Eduskuntaehdokkaista Suvi Mäkeläinen, Ilmari Nurminen sekä Ari Prihti 

osallistuvat vaalipaneeliin. Nuorisovaltuustosta Jaakko ja Niko lupautuivat tekemään 

vaalipaneeliin mainosjulisteet. Vilhelmiina, Niko ja Jaakko lähetettiin keskustelemaan koulun 

kanssa vaalipaneelin käytännöistä. 

 

19§ Nuva-Hupparit 

Nuorisovaltuusto kysyy Jonkkalta tarjousta liittyen nuva-huppareihin.  

 

20§ Yhteiskuntasimulaattori 

Nuorisovaltuustosta Jaakko oli käynyt kysymässä olisiko koulussa käyttöä 

yhteiskuntasimulaattorille. Jasmin ja Vilhelmiina ottavat yhteyttä paikallisiin yhdistyksiin, 

pyytäen avustusta yhteiskuntasimulaattorin hankintaan. 

 

21§ Nuorisofoorumi 

Nuorisofoorumi järjestetään 11.05.2019 Tampereella. Nuorisovaltuusto jatkaa keskustelua 

lähempänä tapahtumaa. 

 



 

 

22§ Osallistujan valinta 110-valinta  

Punkalaitumen Sanomat ja Punkalaitumen Apteekki järjestävät 13.04.2019 Pietarin aukiolla 

110- vuotisjuhlansa. Paikalle kutsutaan nuorten edustaja, ja nuva päätyi kysymään Linda 

Lähdeniemeä. Varaedustajaksi päädyttiin kysymään Markus Nihtiä.  

 

23§ Nuoret ulos- kampanja ja MLL:n itse tehtyraha 

MLL on pyytänyt nuorisovaltuustoa mukaan nuoret ulos- kampanjaan, jota varten nuva haki 

itse tehtyrahaa. Nuorisovaltuustolle myönnettiin 200€. Tarkoituksena olisi, että maalis-

kesäkuussa järjestettäisiin yksi toimintapäivä kuukausittain. MLL ottaa yhteyttä koskien 

toimintapäiviä, joista yksi voisi olla ainakin tuleva lasketteluilta. 

 

24§ Lasketteluilta 22.3.2019 

Sastamalan nuvan järjestämä laskettelupäivä on 22.03.2019 Ellivuoressa. Punkalaitumen 

nuorisovaltuusto järjestää Ellivuoreen ilmaisen bussikuljetuksen 40 nopeimmalle. 

 

25§ Nuvan ja 4H:n yhteinen tapahtuma keväällä 2019.  

4H- yhdistys sekä nuorisovaltuusto voisivat tulevana keväänä tehdä yhteistyötä. Sastamalan 

nuva järjestää toukokuussa mopo-meeting- tapahtuman, minne Punkalaitumen nuvalaisia on 

pyydetty mukaan. Myös 4H- yhdistys voisi olla mukana tapahtuman järjestelyissä. Tarkemmat 

tiedot tapahtumasta eivät ole vielä selvillä, mutta asiaa tullaan käsittelemään lähempänä. 

 

26§ Muut asiat 

Puheenjohtaja Vilhelmiina Vierjoki painotti nuvalaisille vaitiolovelvollisuuden olemassaolosta 

ja sen tärkeydestä. Seuraava kokous pidetään 02.04.2019 klo 15.30 Kunnantalon kahviossa. 

 

26§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Vilhelmiina Vierjoki päätti kokouksen klo 17.42 

 

 

_______________________________________________ 

Puheenjohtaja 

 



 

 

______________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________ 

Pöytäkirjantarkistaja 

 

_______________________________________________ 

Sihteeri 

 


