NUORISOVALTUUSTON KOKOUS

2/2022 PÖYTÄKIRJA

Perjantaina 11.3.2022 klo 16.24-17.24 nuorisotalo
Läsnä
Maria Hupli, puheenjohtaja
Maija Tuovinen, varapuheenjohtaja
Sinna Ahonen
Eeva Luukkonen
Niko Luukkonen
Lumi Malinen
Lukas Rantala
Siiri Tarhonen
Virpi Tuovinen, nuorisovaltuuston sihteeri
Poissa Eerica Härkönen

11 §

KOKOUKSEN AVAUS
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

12 §

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.

13 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Tuovinen ja Siiri Tarhonen.

14 §

KUMMIVALTUUTETUT
Puumalan nuorisovaltuustolla on hyvä asema Puumalan kunnan
päätöksenteossa. Puumalan kunta sai syksyllä 2021 UNICEF
Lapsiystävällinen kunta – tunnuksen. UNICEF kannustaa Puumalan kuntaa
edelleen kehittämään LYK (Lapsi Ystävällinen Kunta) -työtä. Yksi kehittämisen
muoto voisi olla kummivaltuutettujen nimeäminen nuorisovaltuustolle.
Ehdotus:
Puumalan nuorisovaltuusto ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsisi
jokaisesta poliittisesta puolueesta yhden tai kaksi kummivaltuutettua, jotka
voisivat halutessaan osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin ja joihin
nuorisovaltuustolaiset voisivat tarvittaessa olla yhteydessä saadakseen
nuorten näkökulman päätöksentekoon. Kummivaltuutetuille lähetetään
nuorisovaltuuston esityslistat aina ennen nuorisovaltuuston kokousta. Lisäksi
voisimme järjestää yhteisiä tapaamisia kummivaltuutettujen ja
nuorisovaltuuston kanssa, jolloin saisimme aikaan luonnollista vuorovaikutusta
nuorisovaltuuston ja kummivaltuutettujen välille.
Päätös:
Puumalan nuorisovaltuusto ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsisi
keskuudestaan kaksi kummivaltuutettua, joihin nuorisovaltuustolaiset voisivat
tarvittaessa olla yhteydessä saadakseen nuorten näkökulman
päätöksentekoon. Kummivaltuutetuille lähetetään nuorisovaltuuston esityslista
aina ennen nuorisovaltuuston kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen.
Kummivaltuutetut voidaan myös kutsua nuorisovaltuuston kokoukseen.

15 §

NUORILLE SUUNNATUN KYSELYN TULOKSET
Puumalan kunta sai vuonna 2021 Unicefin lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Kuitenkin työ tunnustuksen parissa jatkuu edelleen mm.
nuorisopalvelujen toteuttamalla 16-18 -vuotiaille nuorille suunnatulla nykytilan
kartoitusta varten toteutetulla kyselyllä.
Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi ja keskustelee
mahdollisista jatkotoimenpiteistä kyselytulosten perusteella.
Päätös:
Nuorisovaltuusto tutustui kyselyn tuloksiin ja totesi avointen kysymysten
vastausten nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäämisestä olevan
myös alle 16-vuotiaiden toiveena.

16 §

KOMMENTTIPYYNTÖ: Kesäksi töihin -leiri
SYTYKE-hanke pyytää nuorisovaltuuston mielipiteitä Kesäksi töihin-leiristä:
Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) on kehittänyt uuden tavan perehtyä
matkailu- ja ravitsemisalaan. Miltä kuulostaa?
•

tarjotaan lyhyt täsmäkoulutus alan perustehtäviin (20 h) ns.
viikonloppuleirillä (pe-su)

•

tarkoitettu 9.-luokkalaisille, lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville
nuorille

•

koulutuksessa opitaan keittiötyön perustyöt, asiakkaan kanssa
toimimista, ravintola-alan ja työn tekemisen perusasioita

•

tulevan kesän työnantajayritys mukana koulutuksessa

•

mahdollisuus lisäksi hygienia- ja anniskelukoulutuksiin

•

osallistuville nuorille ilmainen, toteutus huhtikuussa

Osallistuisitko, jos tällainen olisi tarjolla?
Päätösehdotus:
Nuorisovaltuusto antaa pyydetyn kommentin.
Päätös:
Nuorisovaltuusto toteaa Kesäksi töihin -leirin olevan kiinnostava vaihtoehto
myös puumalalaisille nuorille antamaan lisää valmiuksia kesätöihin.

17 §

KUNNANTALON AVOIMET OVET – OSALLISUUSPÄIVÄ
Puumalan LYK (Lapsi Ystävällinen Kunta) – työn sekä kunnan strategian
tavoitteina on mm. lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen Puumalassa.
Kunnan päätöksentekoon lautakunnille, valtuustolle ja hallitukselle valmistelee
sekä päätöksiä toimeenpanee kunnan viranhaltijat ja työntekijät. Lisäksi
kunnan viranhaltijoilla on kunnan hallintosäännön mukaisesti päätösvaltaa
toimialansa asioihin. Suurin osa viranhaltijoista työskentelee kunnantalolla.

Osallisuuspäivän järjestämisestä on keskustelu kunnan johtoryhmän kanssa
ja saatu sille alustavasti hyväksyntä.
Päätösehdotus:
Jotta kunnan viranhaltijat ja kunnan toiminta tulee lapsille ja nuorille enemmän
tutuksi, nuorisovaltuusto järjestää yhdessä kunnantalolla työskentelevien
kanssa toukokuussa 2022 puumalalaisille lapsille ja nuorille osallisuuspäivän
kunnantalolla.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on suunnitella päivän sisältö ja aikataulu
yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa sekä osallistua toteutukseen.
Päätös:
Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

18 §

ILMOITUSASIAT
Nuorisovaltuuston vastuuhenkilöiden kertomana kokoustiedot:
Tekninen lautakunta 3.2.
Hyvinvointilautakunta 22.2.
Valtuusto 21.2.
Satamatyöryhmä ja skeittipuistotyöryhmä
Puumalan 4H-yhdistys ry:n hallitus
Orvokki-työryhmä 31.1. ja 22.2.
Esa MaNu 25.1.

19 §

MUUT ASIAT
Työryhmä Siiri Tarhonen – Niko Luukkonen esittelivät suunnitelmat
nuorisovaltuuston huppareista. Huppareiden väriksi valittiin sininen. Hupparit
tilataan mahdollisimman pian.
Seminaarimatka esimerkiksi Lappeenrantaan toukokuussa tutustumaan
Ohjaamoon, johonkin nuorisotilaan sekä Lappeenrannan lukioteatterin
”Tunteellinen kone” näytökseen.
Nuorisovaltuuston seuraava kokous pe 29.4.2022 klo 16.00 nuorisotalolla.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Maria Hupli päätti kokouksen.

Maria Hupli
puheenjohtaja

Virpi Tuovinen
sihteeri

Maija Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Siiri Tarhonen
pöytäkirjantarkastaja

