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Aika 15.12.2022 klo 15:00 
 
Paikka Laukaan HyPe, Jokiniementie 13, Laukaa (Kahvila) tai Teams 
 
 
Paikalla     Vihtavuoren nuorisotalo:  

Eemil Pannula 
Kirkonkylän nuorisotalo:  
Aaro Viljas  
Leppäveden nuorisotalo:  
Peetu Vidgren  
Lievestuoreen nuorisotalo:  
Mira Huuskonen 
Sydän-Laukaan koulu: 
Meimi Konttinen  
Pauli Ruuska 
Iida Ahonen 
Lyydia Wallenberg 
Vihtavuoren koulu:  
Aino Sääskilahti  
Leevi Lyyra 
Roosa Pannula, sihteeri 
Lievestuoreen koulu:  
Veerti Hytönen 
Mea Hokkanen 
Laukaan lukio:  
Maria Pannula, puheenjohtaja 
Venni Kolanen 
Niilo Autere 
  

 Muut kutsutut 
 Leena Kautto-Koukka 
 Anu Kaasalainen 
 Santtu Purokuru 
  
 

Poissa 
Aaro Viljas, Santtu Purokuru, Aino poistui 15.56 
Asiat: 
 
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo. 15.13. 
 

 
1. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
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Pöytäkirja hyväksytään.  
 

3. Hankeraha 
 
Valtuusto hyväksyi talousarvion, johon nuvalle on lisätty 5000€.  
 
Hankerahan säännöt, hakemus sekä raportointipohjat ja hyväksytään pienen keskustelun 
jälkeen. Keskustellaan myös markkinoinnista ja päätettiin miettiä sitä enemmän 
seuraavassa kokouksessa. 
 
Puheenjohtaja kävi hakuohjeet ja säännöt läpi, jossa kerrottiin mm. miten, miksi ja milloin 
rahaa saa hakea. Keskustelimme myös siitä, kuinka monesti rahaa saa vuoden aikana 
hakea. Äänestimme asiasta ja päädyimme siihen, että jos on jo kalenterivuoden aikana 
saanut rahaa, niin toista kertaa ei saa hakea, mutta jos ensimmäinen hakemus hylättiin 
ja saa paremman idean niin rahaa voi hakea silloin toista ideaa varten. Puheenjohtaja 
esitteli myös hakemusta, joka täytetään rahaa hakiessa.  
 

4. Moposuora 
 
Työryhmälle perustetaan whatsapp ryhmä ja ryhmässä mietitään, miten moposuoraa 
jatketaan. 

 
5. Muutoksia toimintasääntöön 

 
Nuvaan yritetään saada myös pokelta kaksi edustajaa, joten hallitukselle ehdotetaan, 
että nuvaan tulisi yksi paikka lisää ja sydärin paikoista siirtyisi yksi paikka Pokelle, jotta 
saataisiin myös Pokelta edustajat nuvaan ja nuvakausi kaksivuotiseksi. Puheenjohtaja 
tekee ensi kokoukseen esityksen, joka näytetään kunnanhallitukselle. 
Esitykseen liitetään myös ehdotus, että täysi-ikäisille tulisi yksi vapaa paikka.  
 
Nuvakauden pidentämistä mietitään enemmän maaliskuun kokouksessa. 

 
6. Harrastusmahdollisuuksia 

 
Kyselyyn tuli n. 570 vastausta ja niiden läpikäymistä harrastusmahdollisuuksien osalta 
varten, perustetaan oma työryhmä. Työryhmään kuuluu Mea, Lyydia, Meimi, Veerti ja 
Venni. 

 
7. Kouluruoka 

 
Perustetaan oma työryhmä suunnittelemaan vaihtoehtoista ruokalistaa ja käydään 
kyselyn tuloksia kouluruoan osalta läpi työryhmässä. Työryhmään kuuluu Maria, Ida, 
Niilo, Aaro ja Aino. 
 

8. Kauden toimintasuunnitelman muut asiat 
 

● Skeittausmahdollisuudet / Aino 
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- Aino laittoi vapaa-aikajohtajalle, Satu Rautiaiselle viestiä, mutta ei saanut vielä 
vastausta. 

● Bänditilat / Veerti ja Niilo 
- Ei ole edistynyt vielä millään tavalla. 

● Julkinen liikenne kylille / Veerti 
- Veerti ottanut selvää missä Jyväskylän alueen julkisesta liikenteestä päätetään, 
Jyväskylän joukkoliikennelautakunta, ja siellä on kaksi edustajaa Laukaasta. 

● Vuonteen kaukalolle pukukoppi tai edes joku penkki / Leevi 
- Ei ole saanut vastausta sähköpostiin. 

● Kaukaloiden huolto tai kyläläisille huoltovälineitä / Leevi 
- Ei ole saanut vastausta sähköpostiin. 

● Kuntosalit koululaisille / Peetu 
- Peetu laittanut Satu Rautiaiselle viestiä ja Satu lupasi laittaa viestiä eteenpäin 
kouluille. Asian selvittämistä jatketaan. 

● Koulukyydit / Iida 
- Ei ole saanut vastausta sähköpostiin. 

● Kaikkien taajamien tapahtumia 
- Kaikki miettii ensi kokoukseen jonkin tapahtuma idean, joka voitaisiin toteuttaa 
kaikkien taajamien kesken. 

  
 

9. Lautakuntien ja työryhmien kuulumiset 
 
Sivistyslautakunnassa käytiin paljon päiväkotiasiaa sekä parin kaukalon purkamisesta 
päätettiin. 
 
Teknisessä lautakunnassa käytiin koulumäen raha juttuja. 
 
Perusturvalautakunnassa käytiin Laukaan budjettia ja lopussa oli salainen osuus. 
 
Valtuuston kokouksessa Maria piti puheenvuoron, jossa hän kertoi, miten nuva suhtautuu 
hyppytorniin.  Kokouksessa päätettiin, että hyppytornia ei tule ainakaan vielä. 
 
Manulla ollut Mahku, jossa oli päättäjiä ja paljon ryhmätyöskentelyä tärkeiden aiheiden 
ympärillä. Mm. nuorten mielenterveys oli vahvasti esillä koko Mahkun ajan. 
 

10. Muut asiat 
 
Mistä nuva säästäisi  
- Hyppytornista 
- Katuvalot 
 
Jokainen miettii seuraavaa kokousta varten yhden asian, jossa kunta voisi säästää.  
 
Politiikkaviikko/päivät 
- Nuva voisi järjestää kaikille yläkouluille vaalipaneelin, jossa on mukana Laukaalaisia 
eduskuntavaaliehdokkaita 
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- Vaalipaneelin yhteydessä nuorisojärjestöt voisi esittäytyä ja kertoa omasta 
toiminnastaan 
 
Iida poistui 17.24 
 
Kunnanvaltuustolle esittäytyminen 
- 13.2 Nuva esittäytyy valtuustolle 
 
Nuva-blogi 
- Veerti kirjoittaa avaustekstin blogiin 
- Kysellään kouluilta mielipidekirjoituksia blogia varten 
 

11. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 
23.1. Hypellä klo 15.00 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.34 


