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Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   
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Pukkilan nuorisoneuvoston toimintakertomus 2021 

 
Pukkilan nuorisoneuvostolla oli vuonna 2021 yhteensä 4 virallista kokousta, joista yksi oli 

yleiskokous 9.12.2021. Puheenjohtajana toimi Arttu Mikkola ja varapuheenjohtajana Lauri 

Mölsä. Muut jäsenet olivat Timi Hilden, Eemeli Lehtimäki, Arvi Martikainen, Sini Aaltonen, Ai-
no Myyrä ja Juuli Ahl. Sihteerinä ja ohjaajana toimi Piritta Ahl. Lauri Mölsä toimi nuorisoneu-

voston edustajana Pukkilan kunnanvaltuustossa, varajäsenenä oli Arttu Mikkola. Pukkilan 
nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa edustajana toimi Arttu Mikkola. Silmu ry.n nuorisoja-

oston edustajina toimi Aino Myyrä ja Sini Aaltonen. Pukkilan Lape-ryhmän edustajana oli 

Juuli Ahl. Uudenmaan Nuvassa edusti Aino Myyrä. Kokouksiin osallistuttiin mahdollisuuksien 
mukaan.  

 
Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen myös nuorisoneuvoston toiminnassa koronaepide-

mia vuoksi. Pystyimme kuitenkin toteuttamaan kokoukset livenä, mutta kasvomaskit, turva-

välit ja ulkokokoukset tulivat tutuiksi. Kokouksiin pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä.  
 

Kevätkausi oli toiminnallisesti hyvin rauhallinen koronarajoitusten vuoksi. Emme voineet to-
teuttaa suunniteltuja tapahtumia osallistujamäärärajoitusten ja sulkujen suhteen esim. Nuo-

kun avajaiskonsertti, perheliikuntasunnuntai, yönuokkuja. Yläkouluikäisten ja vanhempien 
nuorten Nuokutkin olivat kiinni 2 kk. Pohdimme kokouksissa nuorten jaksamista. Toteutimme 

Hätäensiapu 4h koulutuksen nuorille. Koulutuksesta vastasi Medikaulin ja koulutus tapahtui 

Teamsissa 15.3. Koulutus oli maksuton nuorille. Osallistujia oli 9. Paloturvallisuuskoulutus ei 
toteutunut koronatilanteen vuoksi. Eemeli oli mukana toteuttamassa Pukkilan Kirkonkylän 

koulun 6 lk.n tutustumista yläkouluun, joka sekin jouduttiin toteuttamaan ulkotiloissa. Nuori-
soneuvosto oli mukana toteuttamassa kulttuuripalvelujen ja seurakunnan ideoimaa narsissi-

kampanjaa, jossa nuoret veivät narsisseja ympäri kyliä ilostuttamaan löytäjiä.  

 
Kesällä oli jo mahdollisuus kokoontua ja järjestettiinkin yhdessä nuorisopalvelujen, nuoriso-

seuran ja seurakunnan kanssa kolme nuorteniltaa niin Kukonkorvessa, Naarkosken jokiran-
nassa kuin Iilijärvellä. Iloissa oli keskimäärin 10 nuorta/ilta. 

 
Nuorisoneuvosto ideoi Kuutamoviikolle frisbeegolfturnauksen, joka olikin tosi suosittu. Tur-

naus toteutettiin liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen yhteistyönä. Nuorisoneuvosto osallis-

tui Kuutamoviikon toritapahtuman toteuttamiseen. Kahvitus oli tänä vuonna Yhteisvastuun 
hyväksi ja olimme siinä apuna. Lauri oli tekemässä sämpylöitä ja paistamassa lettuja. Arttu 

pyöritti suosiota saaneen toribingon, Juuli, Aino ja Sini järjestivät ongintaa lapsille. Eemeli oli 
myymässä arpoja, myöskin isosroolissa.  

 

Halloweensäpää ei voitu tänäkään vuonna järjestää koronarajoitusten ja turvallisuuden 
vuoksi. Syksyllä olimme mukana perheliikunnan Pop up päivässä 24.10. sekä osallistuimme 

Askolan Wautoauton vierailuun Pukkilassa 11.11. 
 

Nuorisoneuvoston nuoret olivat mukana suunnittelemassa ja vastaamassa itsenäisyyspäivän 

kahvitarjoilusta, mutta aivan viime metreillä koronarajoitukset tiukentuivat ja juhla jouduttiin 
perumaan. Juhla toteutettiin jumalanpalveluksen yhteydessä striimaten. Arvi toi juhlaan nuo-

ren puheenvuoron ja Juuli luki tekstin. 
 

Nuokun pikkujouluja vietettiin 10.12 paistaen joulutorttuja. 
 

Osallistuimme Joulupuulahjakeräykseen hankkimalla kolme joululahjaa. Nuorisoneuvosto 

hankki myös uusia pelejä nuorten toiveiden mukaan Nuokulle. 


