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Pukkilan nuorisoneuvoston toimintaker-
tomus 2018 
 
 

 
Pukkilan nuorisoneuvostolla oli vuonna 2018 yhteensä 4 virallista kokousta, yksi yleiskokous 

12.12.18 ja yksi yhdessä Askolan nuorisovaltuuston kanssa. Virallisten kokousten lisäksi oli 

suunnittelupalavereja Askolafest-tapahtuman tiimoilta. Puheenjohtajana toimi Elli Mäkelä ja 
varapuheenjohtajana Roosa Lehtimäki. Muut jäsenet olivat Joel Ahokanto, Lauri Mölsä, Sara 

Sundvall ja Saana Lindgren. Sihteerinä toimi Piritta Ahl. Nuorisoneuvoston jäsen Lauri Mölsä 
osallistui yhteen valtuuston kokoukseen. Roosa Lehtimäki edusti Pukkilan nuorisoneuvostoa 

Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa. Varajäsenenä Joel Ahokanto. 
 

Pukkilan nuorisoneuvosto oli mukana järjestämässä ja markkinoimassa 19.3 järjestettyä 

Päihdekasvatusiltaa Toimelassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisoneuvosto ideoi 
vappukarkelot pe 27.4 Toimelaan, mutta monien yhteensattumien vuoksi jäsenet eivät pääs-

seet paikalle vaan nuorisopalvelut järjesti illan. Nuorisoneuvosto markkinoi nuorille Repove-
den luontoretkeä, joka järjestettiin 26.5.  

 

Nuorisoneuvosto järjesti yhdessä Askolan nuorisovaltuuston kanssa Askola Areenalla la 1.9. 
Askolafest konsertin. Konsertissa esiintyivät Ahti, Aste, Eemeli ja Aikakone. Tapahtuman 

suunnittelu, valmistelu, rahoituksen keruu, markkinointi, järjestely ja toteutus vaati nuoriso-
neuvoston jäseniltä suurta talkoopanosta. Tapahtumassa oli myös paljon vapaaehtoisia ai-

kuisia Pukkilasta. Tapahtuma oli onnistunut ja sujui hienosti. Mukana oli noin 300 kuulijaa. 
Pukkilalaisia tapahtumassa oli mukana harmillisen vähän, vaikka järjestettiin ilmainen bussi-

kyytikin. Nuoret saivat suurta kiitosta tapahtuman järjestämisestä. Askolan ja Pukkilan nuori-

sopalvelujen työntekijät olivat suurella työpanoksella tapahtuman toteuttamisessa mukana. 
 

Askolafestin tiimoilta sekä muutenkin nuorisoneuvosto vieraili yläkoululla kertomassa toimin-
nasta yhdessä Askolan nuvan kanssa. Nuorisoneuvosto oli mukana Kuutamotapahtumassa 

markkinoiden Askolafest-tapahtumaa.  

 
Nuorisoneuvosto ehdotti liikenneturvallisuuden parantamista eli suojatietä Toimelan kohdalle 

Veteraanitielle sekä Marjamäentielle. Piritta vei asian liikenneturvallisuus ryhmään. Nuoriso-
neuvosto oli muutenkin mukana liikenneturvallisuusasioissa. Toteutettiin 1.10 heijastinpäivä 

Nuokulla sekä ideoitiin yhdessä liikunta – ja nuorisopalvelun kanssa heijastinpuu Onnin pihal-

le. Halloweensäpä toteutettiin 2.11 yhteistyössä nuorisopalvelujen ja vapaaehtoisten kanssa. 
Askolafestin palauteruokailu järjestettiin yhdessä Askolan kanssa Porvoossa 18.11. Vuoden 

päätteeksi Nuokulla järjestettiin pikkujoulut pe 30.11, joissa Lauri olla paistamassa joulutort-
tuja. 

 
 

 


