NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

Pöytäkirja 7/2019

8.11.2019 klo 15.30-16.15
paikka: Ravintola Amarillo, Mikkeli
Läsnä
Eerika Kasanen, puheenjohtaja
Arttu Martikainen, varapuheenjohtaja
Mimmi Ahonen
Aino Asikainen
Vilma Hurskainen
Jussi Kaarre
Elmeri Manninen
Siiri Martikainen
Eetu Pukarinen
Virpi Tuovinen, sihteeri
52 §

KOKOUKSEN AVAUS
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

53 §

KOKOUKSEN LAILLISUUSUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on päätösvaltainen,
mikäli vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Päätös:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsuksi.

54 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eetu Pukarinen ja Elmeri Manninen

45 §

NUORISOVALTUUSTON JÄSENET TOIMIKAUDELLE 1.1.-31.12.2020
Puumalan nuorisovaltuuston toimikausi on yhden vuoden mittainen. Jäseneksi
vuodelle 2020 voivat ilmoittautua Puumalassa kirjoilla olevat tai koulua käyvät
nuoret (synt. 2006-2001). Nuorisovaltuuston jäsen sitoutuu vapaaehtoisesti
osallistumaan vuoden ajan nuorisovaltuuston toimintaan ja käymään
kokouksissa: ”Haluan ja aion toimia Puumalan nuorison hyväksi ja osallistua
aktiivisesti erilaisiin nuorison hyvinvointia edistäviin toimiin ja tehtäviin.”
Nuorisovaltuuston jäseniksi kaudelle 1.1.-31.12.2020 ovat määräaikaan
(30.10.2019) mennessä ilmoittautuneet:
Mimmi Ahonen
Aino Asikainen
Maria Hupli
Vilma Hurskainen
Jussi Kaarre

Eerika Kasanen
Elmeri Manninen
Siiri Martikainen
Eetu Pukarinen
Siiri Tarhonen
Saku Toikkanen
Maija Tuovinen
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto ehdottaa kunnanhallitukselle, että vuoden 2020
nuorisovaltuustoon nimetään kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet
nuoret.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
56 §

VUODEN 2019 NUORISOPALKINTO
Nuorisovaltuusto on vuosittain jakanut nuorisopalkinnon henkilölle tai
henkilöille, joka/jotka ovat ansiokkaasti toimineet puumalalaisten nuorten
hyväksi.
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto päättää palkinnon saajasta sekä annettavasta palkinnosta.
Päätös:
Julkinen vasta nuorisopalkinnon luovuttamisen jälkeen

57 §

NUORISOVALTUUSTON ALOITE NUORISOTALON JA URHEILUHALLIN
JÄTTEIDEN LAJITTELUSTA
Nuorisovaltuusto on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei nuorisotalolla ja
urheiluhallilla ole jätteiden lajittelua.
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto esittää, että tekniset palvelut järjestävät mahdollisimman
pian nuorisotalolle ja urheiluhallille jätteiden lajittelun: biojätteet sekä
kierrätettävät muovi-, lasi- ja metallijätteet sekä keräyspaperin ja -pahvin.
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

59 §

PUUMALAN ERÄMIEHET RY:N NUORISOPALVELUJEN
KOHDEAVUSTUS
Peruspalvelulautakunnan päätöksen (15.10.2015 §56) mukaisesti
nuorisovaltuusto käsittelee nuorisopalveluille kohdistetun nuorten hakijoiden
tai hakijaryhmien hakemukset ja antaa niistä päätösehdotuksen. Puumalan
Erämiehet ry eivät ole em. hakijan kaltainen taho, mutta vapaa-aikasihteeri
pyytää silti nuorisovaltuustolta päätösehdotusta.
Puumalan Erämiehet ry hakee nuorisopalvelujen kohdeavustusta nuorten
maksuttoman eräleirin 5.-7.7.2019 kustannuksiin. Leirille osallistui 17

puumalalaista nuorta, iältään 6-14 v.
Leirin ohjelmassa oli erätaitojen opettelua, suunnistusta, ensiavun alkeita,
ammuntaa jousilla, ilmakiväärillä ja pienoiskiväärillä sekä kalastusta. Lisäksi
leiriohjelmaan kuului värikuulasota.
Kustannukset
elintarvikkeet
värikuula-aseet
panokset ja taulut
yhteensä

284,57 €
450,00 €
31,00 €
765,57 €

Hakemuksessa ei ole mainittu muualta saatua taloudellista tukea tai
yhdistyksen omaa varainhankintatoimintaa eräleiriä varten.
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja tekee päätösehdotuksen
kokouksessa.
Päätös:
Nuorisovaltuuston näkemyksen mukaan kohdeavustusta maksetaan 75 %
eräleirin kuluista.
60 §

NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN VALINTA KUNNANVALTUUSTON
KOKOUKSIIN
Nuorisovaltuustolla on edustaja kunnanvaltuuston kokouksissa. Nykyinen
edustaja Arttu Martikainen on ilmoittanut, ettei pysty opiskelujensa vuoksi
osallistumaan kunnanvaltuuston kokouksiin vuoden 2019 aikana.
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto valitsee uuden edustajan kunnanvaltuuston kokouksiin.
Päätös:
Nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuuston kokouksiin vuoden 2019
ajaksi valittiin Jussi Kaarre.

61 §

NUORISOVALTUUSTON EDUSTUS ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLASSA
Veteraaniasiaintoimikunta järjestää itsenäisyyspäiväjuhlan 6.12.2019 kirkossa.
Nuorisovaltuuston edustajia pyydetään tilaisuuteen esittämään
nuorisovaltuuston tervehdys.
Juhlan ohjelmassa:
-juhlapuhujana Ilkka Juva: puheessa esille myös talvisodan alkamisen 80vuotispäivä 30.11.
- musiikista vastaa Marja Ainali
- nuorisovaltuuston tervehdys
- päätössanat Pentti Kantola
Lippujen saatossa siirtyminen sankarihaudoille, jossa seppelten lasku.

Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto valitsee edustajan/edustajat itsenäisyyspäiväjuhlaan.
Päätös:
Nuorisovaltuuston tervehdyksen itsenäisyyspäiväjuhlassa esittävät Eerika
Kasanen ja Aino Asikainen.
62 §

ILMOITUSASIAT
Nuorisovaltuuston edustajien kertomana tiedot kokousasioista:
- Orvokki-työryhmä 28.10.2019
- Unisefin lapsiystävällinen kunta – työryhmä 15.10.2019
- Kesäauton ohjausryhmä 16.10.2019
- tekninen lautakunta 17.10.2019
- Puumalan 4H-yhdistys ry:n hallituksen kokous
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Nuorisovaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.

63 §

MUUT ASIAT
Seuraava kokous pidetään 13.12.2019 kello 17.00 nuorisotalolla.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen.

Eerika Kasanen
puheenjohtaja

Virpi Tuovinen
sihteeri

Eetu Pukarinen
pöytäkirjantarkastaja

Elmeri Manninen
pöytäkirjantarkastaja

