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AIKA

Maanantai 26.4.2021 klo 15.30

PAIKKA

Toholammin kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

OSALLISTUJAT
Läsnä:
Vilja Myllykoski (puh.joht.), Otto Peltokangas (siht.), Petrus Saukko, Pieta Myllykoski, Pinja Saukko, Ella
Ahokas, Eerika Laakso, Saana Saukko, Janna Mäkelä, Sofia Seppälä, Timo Hakala (liik.- ja nuor.siht.)
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.37.
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pinja Saukko ja Janna Mäkelä.
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UUDEN LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERIN ESITTÄYTYMINEN
Uusi liikunta- ja nuorisosihteeri Timo Hakala esittäytyi nuorisovaltuuston jäsenille.
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MIKA LINTILÄN MAHDOLLINEN VIERAILU KOULULLE
Asian käsittely siirretään myöhempään ajankohtaan. Entinen pj. Jarno Saukko ei ollut
kokouksessa paikalla, joka olisi osannut parhaiten kertoa suunnitelmista asian suhteen.
Keskustelua heräsi kumminkin siitä, että mahdollinen vierailu tapahtuisi parempina aikoina
koronatilanteen hellitettyä, jotta saataisiin tilaisuus onnistumaan livenä ja väkeä paikalle
enemmän. Toivotaan myös, että vierailijakin saataisiin vierailun onnistuessa tulemaan paikan
päälle, eikä olemaan mukana vain etäyhteydellä.
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NUORISOVALTUUSTO PAREMMIN NÄKYVILLE
Päätettiin perustaa Instagram-tili Nuorisovaltuustolle, jossa tuodaan esiin enemmän
nuorisovaltuuston toimintaa jatkossa. Ylläpitäjiksi tilille lupautuivat Otto Peltokangas ja Pieta
Myllykoski.
Kunnan nettisivuille päivitetään myös ajankohtainen kuva nuorisovaltuustosta sekä
nuorisovaltuuston jäsenten nimet.
Järjestetään kesällä tapahtuma nuorisovaltuuston nimissä, jotta päästään paremmin esille.
Esim. Torisoittojen yhteydessä voisi olla mahdollisuus olla järjestämässä jotain.
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NUORISOVALTUUSTON BUDJETTI
Liikunta- ja nuorisihteeri esitteli nuorisovaltuuston käytössä olevan budjetin.
Päätettiin hankkia Nuorisovaltuusto-hupparit, johon tehtäisiin oma logo. Kysytään Eedla
Peltokangasta suunnittelemaan logoa nuorisovaltuustolle. Jatketaan seuraavassa
kokouksessa asian käsittelyä.
Esille nousi tarve kylän läheisyydessä sijaitsevalle kodalle, jossa nuoret voisivat viettää
aikaansa. Kota palvelisi samalla myös kaikkia kuntalaisia eikä ainoastaan nuoria. Selvitetään
olisiko tällaista mahdollista toteuttaa ja mitä kaikkea käytännön asioita se vaatisi. Jatketaan
asian tiimoilta seuraavassa kokouksessa.
Budjetin käyttökohdetta ei vielä sovittu kuin huppareiden hankinnan osalta.
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NUORTEN TILAT TOHOLAMMILLE
Liikunta- ja nuorisosihteeri kertoi, että Toholammilla on alkamassa keväällä 7.5. nuorten
avoimet illat yläastelaisille hallin yläkerrassa. Iltoihin otetaan max. 20 henkilöä tämän hetken
koronarajoitusten mukaan, muutokset mahdollisia. Tilat auki uudemmankin kerran kevään
aikana.
Mikäli nuorten illat onnistuvat keväällä ja kävijöitä riittää niin mietittiin, lähdetäänkö
kehittämään asiaa eteenpäin.
Nuoret kaipaavat tiloilta/illoilta vapaata olemista; kahvittelua, rentoa pelailua, elokuvia.
Erilliset elokuvaillat olleet suosittuja. Nuorisovaltuusto voisi lähteä mukaan ideoimaan,
mainostamaan ja järjestelemään tällaisia iltoja.
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MUUT ASIAT
- Esiin nousi Toholammin roskaisuuden kitkeminen. Artesaanin läheisyyteen kaivataan lisää
roskiksia, koska nuoret viettävät aikaa siellä ja roskiksia ei tällä hetkellä ole. Lisäksi huolta
aiheutti teollisuusalueella sijaitsevan laavun ympäristö sotkuineen ja roskiksen puute siellä.
Yleisesti kylällä roskakorit täynnä ja roskia muutenkin ympäriinsä. Roska-asiaa eteenpäin.
- Jatkettiin keskustelua kodan tarpeellisuudesta. Kylän läheisyyteen kaivataan jonkinlaista
nuotiopaikkaa esim. kota. Talvella varsinkin olisi tarpeellinen. Ovellinen tila nähdään
tarpeellisena, jotta myös talvella tarkenisi paremmin. Vaihtoehtona sijainnille mietittiin
kunnantalon takapihan ympäristöä ja samalla vanha biitsikenttä kunnantalon takana voisi
olla kunnostamisen arvoinen. Sinne myös välinevarasto, jotta ei tarvitsisi olla omia välineitä,
jos haluaa pelata.
- Uimarannat melko huonossa kunnossa kaikkialla Toholammilla. Rantojen/rannan
kunnostamistalkoot nuorisovaltuuston toimesta? Lettujenpaisto samaan, saataisiin
näkyvyyttä valtuustolle ja samalla tehtyä hyvää.
- Esille nousi myös Kerttulan kentän jatkokäyttö. Kerttulan kentällä on kauniit maisemat,
joten olisiko jatkossa kuntalaisten virkistyspaikka. Koirapuisto mahtuisi hyvin myös alueelle,
jonka tekeminen on viime aikoina ollut pinnalla Toholammilla.
- Selvitetään mahdollisuutta saada kunnanjohtaja paikalle seuraavaan (tai myöhempään)
nuorisovaltuuston kokoukseen.
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- Seuraavan kokouksen ajankohdaksi valittiin ma 24.05.2021 kunnantalolla klo 15.30.
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KOKOUKSEN LOPETUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Pöytäkirjan tarkastus
Toholammilla 27.4.2021

__________________________
Pinja Saukko

__________________________
Vilja Myllykoski pj.

__________________________
Janna Mäkelä

