NUORISOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 4/2020

9.10.2020 kello 18.15-18.51
valtuustosali
Eerika Kasanen, puheenjohtaja
Mimmi Ahonen
Aino Asikainen
Jussi Kaarre
Siiri Tarhonen
Saku Toikkanen
Maija Tuovinen
Virpi Tuovinen, sihteeri
Poissa: Maria Hupli, Vilma Hurskainen, Elmeri Manninen, Eetu Pukarinen, Siiri Tarhonen

29 § KOKOUKSEN AVAUS
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eerika Kasanen avasi avaa kokouksen.

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

31 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Saku Toikkanen ja Jussi Kaarre toimivat pöytäkirjantarkastajina.

32 § NUORISOVALTUUSTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Puumalan kunnassa vuoden 2020 talousarvio hallintokunnittain laaditaan syyskuun aikana.
Nuorisopalvelujen talousarvioon sisältyy oma määräraha nuorisovaltuuston toimintaan.
Määräraha on kuluvana vuonna 3500 €. Määrärahaan sisältyy nuorisovaltuuston jäsenten
matkakulujen korvaaminen.
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto suunnittelee vuoden 2021 toimintaa ja
talousarviota.
Päätös: Nuorisovaltuusto toteaa 3 500 € talousarviosumman olevan riittävä
nuorisovaltuuston vuoden 2021 toimintaan. Toimintasuunnitelman nuorisovaltuusto
tekee vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa.

33 § NUORISOVALTUUSTON TOIMINTA JA MUU NUORILLE SUUNNATTU TOIMINTA PUUMALASSA
SYKSYLLÄ 2020 SEKÄ HANKINNAT NUORISOTALOLLE
Nuorisovaltuuston tehtäviin kuuluu toimia asiantuntijana puumalalaisille nuorille
järjestettävien harrastusten ja tapahtumien osalta. Nuorisovaltuusto tutustuu syksyn
kerhotoimintaan (www.po1nt.fi -> Puumala -> Kerhotoiminta) ja muuhun lapsille ja nuorille
suunnattuun toimintaan sekä nuorisotalolla järjestettävään toimintaan. Kaikessa toiminnassa
on huomioitava koronapandemiaan liittyvät ohjeet.
Nuorisotalolle on toivottu uutta pelikonsolia.
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto tutustuu lapsille ja nuorille jo tarjolla olevaan toimintaan
sekä esittää toiveensa/muutosehdotuksensa ja ehdotukset nuorisotalolle hankittavista
peleistä tms.
Päätös: Nuorisovaltuusto esittää yksimielisesti uuden sohvan (sohvaryhmä/kulmasohva)
hankkimista nuorisotalolle. Pelikonsoleista ehdotetaan hankittavaksi Nindento Switch.

34 § NUORISOVALTUUSTON JÄSENET TOIMIKAUDELLE 1.1.-31.12.2021
Puumalan nuorisovaltuuston toimikausi on yhden vuoden mittainen. Jäseneksi vuodelle 2021
voivat ilmoittautua Puumalassa kirjoilla olevat tai koulua käyvät nuoret (synt. 2007-2002).
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
30.10.2020.
Nuorisovaltuuston johtosäännön mukaisesti jäsenhausta tiedotetaan myös Puumalalehdessä ja Po1ntissa (www.po1nt.fi).
Nuorisovaltuuston vuodelle 2021 vahvistaa kunnanhallitus.
Päätös: Nuorisovaltuustolaiset esittelevät nuorisovaltuuston toimintaa Puumalan
yhtenäiskoulun päivänavauksessa ja omissa luokissaan. Lisäksi asiasta ilmoitetaan Puumalalehdessä ja Po1nt Puumalan nettisivuilla. Ilmoittautumisaika päättyy 30.10.2020.

35 § PUUMALAN 4H-YHDISTYS RY:N NUORISOPALVELUJEN KOHDEAVUSTUSHAKEMUS
Peruspalvelulautakunnan päätöksen (15.10.2015 §56) mukaisesti nuorisovaltuusto käsittelee
nuorisopalveluille kohdistetun nuorten hakijoiden tai hakijaryhmien hakemukset ja antaa
niistä päätösehdotuksen.
Puumalan 4h-yhdistys ry hakee nuorisopalvelujen kohdeavustusta Helsingin Linnanmäen
retken 10.8.2020 kustannuksiin. Retken kustannukset olivat 800 € (linja-auto) ja tulot 385 €
(osanottomaksut). Haettu avustus on 415 e.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja tekee keskustelun jälkeen
ehdotuksen myönnettäväksi kohdeavustukseksi.
Päätös: Nuorisovaltuusto ehdottaa kohdeavustukseksi 415 €.

36 §

NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJA HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN
Nuorisovaltuustolla on edustaja Puumalan kunnan hyvinvointilautakunnassa.
Nuorisovaltuusto on valinnut Aino Asikaisen edustajakseen vuodelle 2020. Aino Asikainen
ilmoittaa, ettei hän opiskelujensa vuoksi pääse osallistumaan maanantai-iltaisin pidettäviin
kokouksiin.
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan uuden edustajan/edustajat
hyvinvointilautakuntaan.
Päätös: Nuorisovaltuustoa hyvinvointilautakunnassa edustavat Siiri Martikainen ja
Saku Toikkanen.

36 §

ILMOITUSASIAT
Etsivän nuorisotyöntekijän sijaisena on 15.9. aloittanut Venla Vuojolainen. Hänen työaikansa
on 20 h/vko ja pääsääntöisesti hän on tavoitettavissa keskiviikosta perjantaihin. Torstaisin
hän on nuorisotalolla noin klo 16-20.
Nuorisovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalla on päätös nuorisopalkinnon
myöntämisestä.
Nuorten foorumi 17.11.2020 on siirretty pidettäväksi keväällä 2021.
Seuraava nuorisovaltuuston kokous on perjantaina 13.11.2020.

Puheenjohtaja Eerika Kasanen päätti kokouksen.

Eerika Kasanen
puheenjohtaja

Virpi Tuovinen
sihteeri

Jussi Kaarre
pöytäkirjantarkastaja

Saku Toikkanen
pöytäkirjantarkastaja

