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Puumalan nuorisostrategia 
 
 
Nuorisovaltuuston visio: Puumalalainen nuori vuonna 2013 
 

Puumalalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet. Hänellä on kavereita, joihin hän pitää yhteyttä myös 
internetin kautta – internet ei kuitenkaan ole elämää hallitseva tekijä. Nuorella on 
liikunnalliset ja terveet elämäntavat. Hän menestyy ja viihtyy peruskoulussa hyvin ja 
hänellä on halutessaan mahdollisuus käydä myös lukio Puumalassa. Tarvitessaan 
apua, nuorella on käytettävissään hyvät terveys- ja sosiaalipalvelut. Kunnallisessa 
päätöksenteossa kuunnellaan myös nuorten mielipiteitä. Nuori luottaa tulevaisuuteen 
ja hänellä on toiveita ja unelmia, joihin hän uskoo yltävänsä. 

 
 
Tavoite: Puumalalaiset nuoret kasvavat kohti tasapainoista, tervettä ja itsenäistä aikuisuutta. 

Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään ja vahvistetaan nuorten osallisuutta heitä 
koskevissa asioissa. Sosiaalisen vahvistamisen kautta halutaan ehkäistä nuorten 
syrjäytymistä. Nuoret arvostavat ympäristöään ja kotipaikkakuntaansa sekä haluavat 
jatkossakin asua paikkakunnalla toimien sen hyväksi.  
  

 
Toiminta: Nuorille tuotetaan nuorisolain mukaisia palveluita tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Palveluja tuotetaan kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelujen tuottamana sekä 
paikallisena tai seudullisena yhteistyönä eri toimijatahojen kanssa. Nuorten omien 
toiveiden ja tarpeiden kuuleminen toiminnan toteuttamisessa on ensiarvoisen 
tärkeää. Toiminnassa korostetaan tasa-arvoisuutta, yhteisöllisyyttä, päihteettömyyttä 
ja terveitä elämäntapoja. 

 
 Toimitilat 
 Nuorten ja nuorille toimintaa järjestävien tahojen käyttöön tarjotaan edulliseen 

käyttöhintaan asianmukaisesti varustetut ja kunnossa pidetyt nuorisotalo, urheiluhalli 
ja ulkoliikuntapaikat. 

 
 Harrastusmahdollisuudet 
 Nuorisopalvelut koordinoi Puumalan kunnan kerhotoiminnan yhteishanketta sekä 

osaltaan järjestää kerhotoimintaa.  
 

Tieto- ja neuvontapalvelut 
 Verkkotiedotus tuotetaan osallistumalla Etelä-Savon nuorisotiedotuksen internet-

sivustojen toimintaan. Nuorten käytössä on nuorisotalolla nuorisotiedotuspiste. 
 
 Nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien toiminnan tuki 
 Tukea myönnetään vuosittain perus- ja kohdeavustuksien muodossa sekä kutsumalla 

nuorisoyhdistyksiä, nuorisoryhmiä ja nuorille toimintaa tuottavia tahoja osallistumaan 
yhteisiin hankkeisiin. 

 
 Kulttuurinen nuorisotoiminta 
 Nuorille suunnattua kulttuuritoimintaa, kuten tapahtumia, järjestetään vuosittain 

yhteistyönä eri toimijatahojen kanssa. 
 
 Kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta 
 Nuorilla on vuosittain mahdollisuus osallistua toimintoihin, joissa on mukana 

kansainvälinen ja monikulttuurinen näkökulma. Yhteistyökumppaneina ovat muut 
eurooppalaiset nuorisoalan toimijat. 
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 Nuorten ympäristökasvatus 
 Nuorten ympäristökasvatusta toteutetaan huomioimalla kestävän kehityksen 

näkökulma kaikessa toiminnassa. 
 
 Muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot 
 Nuorisopalvelut toteuttavat projektiluonteisia toimintamuotoja: ennaltaehkäisevän 

päihde- ja huumetyön projekti ja terveyttä edistävän liikunnan projekti. 
 
 
 
Toiminnan kehittäminen 
 Toiminnan kehittämisen perusteena ovat ensisijaisesti nuorilta saatu palaute sekä 

nuorisovaltuuston mielipiteet. Laajemmassa näkökulmassa toiminnan kehittämiseen 
vaikuttaa myös muiden nuorille palveluja tuottavien tahojen, koulujen, seurakunnan, 
vanhempien ja muiden sidosryhmien näkökulmat nuorisopalvelujen toiminnan 
haasteisiin. Kaiken perustana on vahva ammatillinen osaaminen kunnan 
nuorisopalvelujen henkilöstössä. 

 
 Toimintaa kehitetään myös nuorisotyön kehittämishankkeiden kautta ja seuraten 

valtakunnallista nuorisopolitiikkaa. Puumalan kunnan nuorisopalveluilla tulee olla 
valmius reagoida nopeasti nuorisotyön ajankohtaisiin haasteisiin. 

 
  
 
 
 


