
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS    4/2021 

      pöytäkirja 

3.9.2021 kello 18.16 – 19.25 

paikka: Nuorisotalo 

Läsnä 

Vilma Hurskainen, puheenjohtaja 

Aino Asikainen, varapuheenjohtaja 

Sinna Ahonen 

Maria Hupli 

Eerica Härkönen 

Jussi Kaarre 

Lukas Rantala 

Siiri Tarhonen 

Saku Toikkanen  

Maija Tuovinen 

Virpi Tuovinen, sihteeri 

 

 

19 § KOKOUKSEN AVAUS 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Hurskainen avasi kokouksen. 

 

20 § 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. 

 

21 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kaarre ja Siiri Tarhonen. 

 



22 § NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTO PUUMALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN 

MUUTOSESITYKSEEN 

 Puumalan kunnan hallintosäännön 58 §:ssä on teksti: 

”Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja 

puheoikeus.” 

Käytäntö on kuitenkin ollut, että nuorisovaltuuston puheenjohtaja osallistuu kokouksiin. Sen 

vuoksi kunnanjohtaja ja palvelujohtaja ovat päättäneet esittää hallintosääntöön muutoksen:  

”Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa.” 

 Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa pyydetyn lausunnon muutosesityksestä. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto toteaa lausuntonaan lisäyksen, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan 

varajäsen valtuuston kokouksessa on nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja. 

 

23 § NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN SKEITTIRAMPPIEN JA 

SKEITTIALUEEN RAKENTAMISEKSI PUUMALAAN 

 Nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoa valtuustoaloitteeseen skeittiramppien ja 

skeittialueen rakentamiseksi Puumalaan.  

Valtuusto, kokous 14.6.2021 

§ 22 Valtuutettu Asko Luukkosen valtuustoaloite: skeittiramppien ja skeittialueen 

rakentaminen Puumalaan (lisäpykälä) 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla 

oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite 

annetaan puheenjohtajalle. 

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. 

Valtuutettu Asko Luukkonen (ps.) antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle

 kirjallisen aloitteen: Skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan.

 Aloitteen allekirjoitti myös valtuutettu Antti Kasanen. 

Päätösehdotus 

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle 

valmisteltavaksi. 

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 



 Päätösehdotus:  

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa pyydetyn lausunnon skeittiramppien ja 

skeittialueen rakentamisesta Puumalaan. 

 Päätös:  

 Nuorisovaltuusto valtuuttaa nuoriso-ohjaaja Riina Hämäläisen perustamaan kaikille nuorille 

avoimen suunnitteluryhmän, joka toimittaa ehdotuksen tekniselle lautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle.  

 

24 § NUORISOVALTUUSTON SYKSYN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA  

Nuorisovaltuuston vuoden 2021 budjetista on käytetty 932,18 €. Määrärahoja on 

käyttämättä 2667,82 €. 

Toimintasuunnitelmassa määrärahoja on suunniteltu käytettäväksi 

- nuorisovaltuuston seminaarimatkaan 

- nuorten ja päättäjien tapaamiseen 

- nuorisopalkinnon myöntämiseen 

- vuoden 2021 nuorisovaltuuston jäsenhakuun 

- nuorisovaltuuston kokouksien matkakorvauksiin ja aterioihin 

Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto keskustelee ja päättää nuorisovaltuuston syksyn toiminnasta ja samalla 

kerää ehdotuksia nuorisopalveluille muusta nuorille järjestettävästä toiminnasta. 

Nuorisovaltuusto voi myös perustaa keskuudestaan työryhmiä suunnitelmien toteuttamista 

varten.  

 Päätös: 

Nuorisovaltuusto toteuttaa seminaarimatkansa lauantaina 16.10.2021 Kuopioon.  

Nuorten ja päättäjien tapaaminen järjestetään Nuorisotyön viikolla nuorisotalolla 

perjantaina 15.10.2021 kello 18-20. Nuorisopalkinnon myöntämisestä päätetään seuraavassa 

kokouksessa. 

Nuorisovaltuuston seuraavan kauden jäsenhaku toteutetaan loka-marraskuussa. 

 

Nuorisovaltuusto ehdottaa nuorisopalveluille yötalon järjestämistä syyslomaviikolla 

(43/2021) 

 

25 § NUORISOTALON KAHVION KALUSTUS 

Nuorisotalon kahvion kalustus on useita vuosikymmeniä vanha, joten nuorisopalvelujen 

talousarvioon on kuluvalle vuodelle varattu määräraha kahvion kalusteiden uusimiseen. Isku 

Interiorin edustaja kävi tutustumassa nuorisotaloon ja lähetti tarjouksen kalusteista. Tarjous 

esityslistan liitteenä.  



Päätösehdotus:  

Nuorisovaltuusto tutustuu Isku Interiorin toimittamaan tarjoukseen kalusteista ja tekee sen 

pohjalta päätöksensä kalusteiden hankkimisesta tai uuden tarjouspyynnön esittämisestä. 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto hyväksyy Iskun Interiorin tarjouksen. 

 

28 § NUORISOVALTUUSTON ALOITE HYGIENIAPASSIKOULUTUKSESTA JA 

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSISTA 

 Nuorisovaltuusto esittää hyvinvointilautakunnalle hygieniapassikoulutuksen ja 

järjestyksenvalvojan peruskurssin järjestämistä keväällä 2022.  

 

Nuorisovaltuusto toteaa, että hygieniapassikoulutuksen järjestäminen toukokuussa 2022 

auttaa nuoria saamaan kesätöitä sekä paikallisia yrittäjiä saamaan elintarvikehygienian 

osaavia, hygieniapassin suorittaneita kesätyöntekijöitä.  

 

Järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneita järjestyksenvalvojia tarvitaan nuorille 

järjestettävissä tapahtumissa, mutta myös paikallisten yrittäjien ja yhdistysten tapahtumissa. 

Puumalassa on tällä hetkellä vain muutamia järjestyksenvalvojakortin suorittaneita 

henkilöitä. 

 

27 § ILMOITUSASIAT 

Lasten ja nuorten harrastusstipendit ovat sähköisesti haettavana 6.9.2021 kello 15.00 

mennessä. 

  Nuorisovaltuuston edustajat kertoivat tiedot kokouksista 

 - kunnanvaltuusto 

 - hyvinvointilautakunta  

 - tekninen lautakunta 

                    - maakunnallinen nuorisovaltuusto 

 - 4H-yhdistys 

 - Orvokki 

   

 

28 § MUUT ASIAT 

 Nuorisovaltuuston seuraava kokous pidetään seminaarimatkalla 16.10.2021. 

 

 



Puheenjohtaja Vilma Hurskainen päätti kokouksen. 

 

Vilma Hurskainen   Virpi Tuovinen 

puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Jussi Kaarre    Siiri Tarhonen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


