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paikka: Nuorisotalo 

Läsnä 

Eerika Kasanen, puheenjohtaja 

Mimmi Ahonen 

Aino Asikainen 

Vilma Hurskainen 

Jussi Kaarre 

Elmeri Manninen 

Siiri Martikainen 

Eetu Pukarinen 

Virpi Tuovinen, sihteeri 

 

Poissa Arttu Martikainen 

 

42 § KOKOUKSEN AVAUS 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eerika Kasanen avasi kokouksen. 

 

43 § KOKOUKSEN LAILLISUUSUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on päätösvaltainen, 

mikäli vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

Päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

44 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös 

ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Siiri Martikainen ja Jussi Kaarre. 



 

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.” 

 Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuustolaiset esittelevät nuorisovaltuuston toimintaa Puumalan 

yhtenäiskoululla. Nuorisovaltuuston jäseniltä saa ilmoittautumislomakkeita, 

jotka voi myös palauttaa nuorisovaltuuston jäsenille tai kunnan 

asiointipisteeseen. Ilmoittautumisaika päättyy 31.10.2019. 

Nuorisovaltuuston johtosäännön mukaisesti jäsenhausta tiedotetaan myös 

Puumala-lehdessä ja Po1ntissa (www.po1nt.fi) 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston jäsenhakua Puumalan yhtenäiskoulun 7-9 luokkalaisille 

esittelevät Vilma Hurskainen, Jussi Kaarre ja Siiri Martikainen. 

Jäseneksi ilmoittautumisaika päättyy 31.10.2019. 

 

46 § URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS 

Puumalan kunnan liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelman mukaan 

vuonna 2020 vuorossa urheilukentän peruskorjaus. Peruskorjausta tarvitsee 

niin kenttälajien suorituspaikat kuin juoksurata.  

Alustavien suunnitelmien mukaan, joissa juoksurata on jatkossakin 

hiilimurskapinnoitteinen, kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Mikäli 

juoksurata päällystetään Novotan - päällysteiseksi, kustannusarvio on noin 

400 000 euroa.  

Urheilukentän kunnostamiseen tullaan hakemaan aluehallintovirastolta 

liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen suunnattua 

erityisavustusta. Nuorisovaltuuston näkemys asiasta tarvitaan mukaan 

avustushakemukseen. 

Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto keskustelee urheilukentän korjaamisesta sekä juoksuradan 

pinnoitteen materiaalista nuorten näkökulmasta. 

http://www.po1nt.fi/


Päätös: 

Nuorisovaltuusto toteaa, että urheilukentän peruskorjauskustannukset on 

pidettävä kohtuullisina käyttöön verrattuna. Nuorisovaltuuston mielestä 

hiilimurskapinnoitteinen juoksurata on riittävän hyvä käyttäjämäärään nähden. 

Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä kenttälajien suorituspaikkojen kunnostamista. 

Nuorisovaltuuston yhteisestä näkemyksestä poikkeavan näkemyksen esittivät 

Mimmi Ahonen ja Vilma Hurskainen, jotka kannattivat Novotan-päällysteisiä 

juoksuratoja. 

 

47 § NUORTEN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 

Nuorten tapahtumat Puumalassa: nuorisopalveluilla on mahdollisuus järjestää 

syyslomaviikon alkaessa perjantaina 18.10.2019 yötalo tai lanit.  

Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto päättää, kumpi tapahtuma syyslomalla järjestetään. 

 Päätös: 

Lanit järjestetään perjantaina 18.10. 2019 ja nuorisotalon yötalo perjantaina 

25.10. 2019.  

Tapahtumien järjestäminen varmistuu, kun tilavaraus valtuustosaliin saadaan 

tehtyä ja henkilökunnan työvuorot em. tapahtumien osalta sovittua. 

 

48 § NUORISOVALTUUSTON SEMINAARIMATKA 

 Nuorisovaltuusto on edellisessä kokouksessaan päättänyt toteuttaa 

seminaarimatkan loka-marraskuussa Kuopioon. 

 Päätösehdotus: 

Seminaarimatkapäiväksi on suunniteltu lauantaita 9. marraskuuta. 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa, jonka perusteella nuorisovaltuusto 

päättää seminaarimatkan järjestämisestä.  

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto päätti järjestää seminaarimatkan perjantaina 8.11.2019 

Mikkelin uuteen keilahalliin. Ohjelmaan sisältyy myös ruokailu sekä 

ostoskäynti nuorisotalon pelien yms. hankintaa varten. 

 

 



49 § NUORISOVALTUUSTON JÄSENET SATAMAN   

TULEVAISUUSVISIOTYÖRYHMÄÄN 

 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.9.2019 § 51 käsitellyt 

nuorisovaltuuston aloitteen Norppapuiston uusimisesta. Tekninen lautakunta 

on tutustunut nuorisovaltuuston aloitteeseen ja pyytää nuorisovaltuustoa 

nimeämään kaksi jäsentä myöhemmin syksyllä 2019 nimettävään sataman 

tulevaisuusvisiotyöryhmään. 

 Päätösehdotus: 

 Nuorisovaltuusto nimeää kaksi jäsentä sataman tulevaisuusvisiotyöryhmään. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto nimesi jäseniksi Elmeri Mannisen ja Siiri Martikaisen. 

 

50 § ILMOITUSASIAST 

 Etsivän nuorisotyöntekijän sijainen Saila Paasonen aloittaa 1.10.2019. 

 Nuorisovaltuuston edustajien kertomana tiedot kokousasioista: 

- Orvokki-työryhmä 

- Unicefin lapsiystävällinen kunta - työryhmä 

- hyvinvointilautakunta 9.9.2019 

- tekninen lautakunta 19.9.2019 

 Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto merkitsee asiat tiedoksi. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto merkitsi asiat tiedoksi. 

Nuorisovaltuusto valitsi Unicefin lapsiystävällinen kunta – työryhmään Arttu 

Martikaisen tilalle Eetu Pukarisen. 

 

51 § MUUT ASIAT 

 Nuorisovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalla on päätös 

nuorisopalkinnon myöntämisestä. 

 Nuorisovaltuuston seuraava kokous pidetään pe 8.11.2019 seminaarimatkan 

yhteydessä. 

 

 



Puheenjohtaja Eerika Kasanen päätti kokouksen. 

 

 

 

Eerika Kasanen   Virpi Tuovinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

Siiri Martikainen    Jussi Kaarre 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


