NUORISOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2020

28.4.2020 kello 16.05-17.10
urheilukentän katsomo ja Discord
Läsnä:
Eerika Kasanen, puheenjohtaja
Mimmi Ahonen
Aino Asikainen
Vilma Hurskainen
Jussi Kaarre
Elmeri Manninen
Siiri Martikainen
Siiri Tarhonen
Saku Toikkanen
Maija Tuovinen
Virpi Tuovinen, sihteeri
Milla Tynkkynen, etsivä nuorisotyöntekijä
Poissa: Maria Hupli, Eetu Pukarinen

18 § KOKOUKSEN AVAUS
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eerika Kasanen avasi kokouksen.

19 § 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.

20 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saku Toikkanen ja Maija Tuovinen

21 § NUORTEN KESÄTYÖTAKUU
Puumalan kunnassa on vuonna 2016 tehty päätös nuorten kesätyötakuusta.
Kesätyötakuu koskee 9. luokan päättäviä oppilaita ja alle 29-vuotiaita toimeentulotukea
saavia nuoria. Kesätyötakuu tarkoittaa 9. luokkalaisille vähintään 2 viikon mittaista ja
toimeentulotukea saavien nuorten kohdalla vähintään 1 kuukauden mittaista kesätyötä.

Kesätyötakuu on tarkoitettu niille kohderyhmään kuuluville nuorille, jotka eivät ole muuten
saaneet kesätyötä.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee nuorten kesätyötilanteesta ja pohtii etenkin
9. luokkalaisten kesätyötilannetta ja siten tarvetta kesätyötakuun toteuttamiseen.
Päätös: Nuorisovaltuusto toteaa, että puumalalaisten nuorten
kesätyötilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä. Kesätyötakuun kohderyhmään kuuluvat
nuoret voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään, mikäli heillä ei ole kesätöitä.

22 § NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTO KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN TÄYDENNETTYYN
ALOITTEESEEN
Puumalan Kokoomus ry:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Laine on toimittanut
kuntaan täydennysehdotuksen koskien kokoomusryhmän valtuustoaloitetta hiihdon
lähtöpaikan siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle.
Nuorisovaltuusto on antanut lausuntonsa alkuperäiseen aloitteeseen kokouksessaan
7.2.2020 § 14: Nuorisovaltuusto toteaa, että on tärkeämpää käyttää varoja nykyisen
kuntoradan ja muiden liikuntapaikkojen kunnostamiseen kuin rakentaa uusi
huoltotilarakennus. Nuorisovaltuuston mielestä nykyisenkin huoltorakennuksen käyttö on
vähäistä.
Täydennetty aloite:
Puumalan Viri ry on tehnyt aloitteen pesäpallokentän kunnostamisesta ja päällystämisestä.
Ongelmana tuolla alueella on tilan ahtaus ja kunnallistekniikka.
Täydennämme kokoomusryhmän valtuustoaloitetta koskien hiihdon lähtöpaikan siirtoa ns.
kasvihuoneen alueelle. Esittämme, että myös pesäpallokentän rakentaminen tutkittaisiin
tuolle mainitulle kasvihuoneen alueelle. Kenttä voisi palvella hiihtoareenana, kun hiihtoreitti
kulkisi kentän ympäri. Nyt tyhjänpanttina oleva epämäärinen pusikkoalue rakentuisi
ilmeeltään miellyttäväksi liikunta-alueeksi.
Martti Laine, kokoomuksen valt.ryhmän pj

Ehdotus: Nuorisovaltuusto antaa lausuntonsa Puumalan Kokoomus ry:n
täydennettyyn aloitteeseen.
Päätös: Nuorisovaltuusto toteaa, että nykyinen pesäpallokenttä on kooltaan riittävän suuri
paikalliseen pesäpalloharrastukseen eikä kentän siirtäminen uuteen paikkaan kentän
laajentamisen osalta ole tarpeellista. Nuorisovaltuusto kiinnittää huomiota myös
liikuntatuntien järjestelyihin, koska kauempana olevalle kentälle siirtymiseen menee turhaan
aikaa ja tien ylittäminen saattaa olla vaarallista. Lisäksi nuorisovaltuusto pohti, mikä olisi
nykyisen pesäpallokentän käyttötarkoitus, mikäli pesäpallokenttä siirrettäisiin toiseen
paikkaan.

23 § NUORISOVALTUUSTON 20 V. JUHLAVUOSI
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 7.2.2020 § 17 järjestää t-paidan teksti- tai
kuvasuunnittelukilpailun. Aiheena on lapsiystävällinen Puumala. T-paitoja on tarkoitus
myydä ennakkotilausten perusteella ja tuoton nuorisovaltuusto jakaa puumalalaisten lasten
ja nuorten ideoiden toteuttamiseen.
Kilpailuun ei tullut ollenkaan ehdotuksia, joten nuorisovaltuusto päättää suunnitella t-paidan
tekstin tai kuvan itse. T-paidat oli tarkoitus saada myyntiin keväällä ja kesällä 2020.
Nuorisovaltuusto on päättänyt järjestää Puumalan nuorisovaltuuston 20 v. juhlan Nuorten
Kemmakoina la 8.8.2020. Kaikkien suurten tapahtumien (yli 500 osallistujaa) järjestäminen
on tällä hetkellä kielletty 31.7. asti. Nuorisovaltuuston valitsemat esiintyjät on varattu,
sopimukset voidaan perua kuukautta ennen tapahtumaa. Myös oheisohjelma on varattu.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto pohtii t-paitakampanjan ja Nuorten Kemmakoiden toteuttamista
Päätös: Nuorten Kemmakat järjestetään, mikäli Siltakemmakatkin järjestetään.
Nuorisovaltuusto kuitenkin seuraa yleisen tilanteen kehittymistä ja palaa asiaan seuraavassa
kokouksessa.
T-paitojen sijaan nuorisovaltuusto päätti hankkia kangaskasseja. Kangaskasseihin painetaan
Puumala-logo sekä Siiri Martikaisen suunnittelema norppa ja lapsi – aiheinen kuva.

24 § NUORILLE SUUNNATTU TOIMINTA
Poikkeuslain perusteella nuorisotalotoiminta keskeytettiin 17.3., joten kevään aikana nuorille
ei ole järjestetty mitään kokoontumista vaativaa toimintaan. Puumalan nuorille on tarjolla
Po1ntin chat-palvelut sekä Discordissa ESNuokku, joka on eteläsavolaisten
nuorisotyöntekijöiden Discord-kanava nuorille.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee toiminnasta ja tekee ehdotukset tärkeimpien
toimintojen toteuttamisesta.
Päätös: Nuorisovaltuusto toivoo lanien järjestämistä kesän aikana. Lisäksi nuorisovaltuusto
pitää tärkeänä nuorisotalotoiminnan jatkumista syksyllä.

25 § ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TYÖTEHTÄVIEN MUUTTUMINEN
Puumalan etsivä nuorisotyöntekijä on keskittynyt vain etsivään nuorisotyöhön. Etsivän
nuorisotyön palkkaukseen Puumalan kunta on saanut noin 30 000 €/vuosi valtion
erityisavustusta vuoteen 2019, joka on vastannut yhden kokotyöaikaisen etsivän
nuorisotyöntekijän palkkausta. Tänä vuonna avustusta on saatu vain 0,5 työntekijän
palkkaamiseen ja avustus pysynee jatkossa samankaltaisena. Etsivän nuorisotyöntekijän
työnkuvaa tullaan muuttamaan siten, että siihen yhdistetään muita nuorisotyön tehtäviä.
Tarkoituksena on edelleen kokoaikainen työsuhde, 38,45 h/vko.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto pohtii, mitä työtehtäviä etsivän nuorisotyöntekijän uuteen
työnkuvaan kuuluu.

Päätös: Nuorisovaltuusto totesi nuorisotalon toiminnan ohjaamisen tärkeimmäksi
työtehtäväksi.

26 § PUUMALA-RAHASTO
Puumalan kunta perustamassa Puumala-rahaston, jonka valmistelua tehdään tarkemmin
alkusyksystä. Nuorisovaltuustolta pyydetään ajatuksia siitä, mikäli rahasto perustetaan,
miten sen tuottoa kannattaisi hyödyntää niin että vaikutus olisi mahdollisimman suuri.
Rahaston tuotto on tarkoitus ohjata puumalalaisten lapsiperheiden ja lasten hyväksi.
Kunnanjohtaja Matias Hilden ehdottaa kunnanhallitukselle, että tilikauden (2019) tuloksesta
tehdään 500 000 euron varaus erillisen Puumala-rahaston tai säätiön perustamiseksi.
Perustamisesta on linjattu kunnan v. 2020 talousarviossa ja sen tarkoituksena on kohdentaa
tukea puumalalaisten lapsiperheiden hyväksi. Tarkemmin asiasta päätetään viimeistään
syksyllä 2020.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja kokoaa erilaisia näkemyksiä.
Päätös: Nuorisovaltuusto toteaa, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien suurin
rajoittava tekijä Puumalassa on lasten ja nuorten vähäinen määrä, ei harrastuspaikkojen tai
harrastusmahdollisuuksia tarjoavien tahojen määrä. Lasten ja nuorten harrastukset ovat
Puumalassa maksuttomia tai edullisia, joten harrastusten kustannukset eivät estä
harrastamista Puumalassa.
Nuorisovaltuusto ehdottaa rahaston tuoton kohdennettavan puumalalaisten nuorten
opiskelujen tukemiseen peruskoulun jälkeen toisen asteen opintojen alkaessa. Tuki voisi olla
”opiskelupakkaus”, joka sisältää esim. kannettavan tietokoneen tai muita opinnoissa
välttämättä tarvittavia kirjoja/välineitä tai lahjakortti, jonka nuori/perhe voi käyttää näiden
hankintaan. Kannatusta sai myös ehdotus lahjakorteista elintarvikkeisiin opiskeluvuoden
aikana.

27 § OSALLISTUVA BUDJETOINTI
Mihin käyttäisit 15 000 euroa? Osallistu Puumalan osallistuvaan budjetointiin
Mitä Puumalassa korjaisit tai parantaisit? Pitäisikö koirankakkapusseille saada lisää roskiksia?
Tai uusia leikkipaikkoja lapsille?
Kunnan vuoden 2020 talousarvioon on varattu 15 000 euron määräraha osallistuvaan
budjetointiin. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa kunta toteuttaa
hankintoja, parannuksia tai tapahtumia kansalaisten ehdotusten perusteella. Tarkoituksena
on toimivan budjetoinnin lisäksi lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia.
Jokainen puumalalainen järjestö, yritys, asukas (niin vakituinen kuin loma-asukas) voi tehdä
nyt ehdotuksia tuon 15 000 euron käyttämisestä. Kaikki ehdotukset huomioidaan ja ne
arvioidaan kunnan määrittämien kriteerien pohjalta. Arviointi tehdään seuraavien kriteerien
perusteella:
1. Ehdotuksen kustannukset

2. Kunnan strategian toteuttaminen: Mikäli ehdotus liittyy kunnan strategisiin
painopisteisiin: Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, hyvinvointi, laatuasuminen, sen parempi.
3. Sosiaalisuus: Mitä enemmän vaikutukset kohdistuvat heikommassa asemassa oleviin
(esim. pienituloiset, vammaiset), sitä parempi
4. Vaikuttavuus: Mitä pidempiaikaiset vaikutukset ehdotuksella on, sitä parempi.
5. Laajuus: Mitä laajemmin ehdotus vaikuttaa kunnan eri osiin ja asukkaisiin, sitä parempi.
Ehdotuksia otetaan vastaan 31.5.2020 saakka. Ehdotuksia voi lähettää sähköpostitse
kirjaamo@puumala.fi tai postitse ”Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala”. Kuoreen
tai otsikkoon merkintä: Osallistuva budjetointi.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta.
Päätös: Nuorisovaltuusto toivoo teiden kunnostamista, mutta toteaa ettei osallistuvan
budjetoinnin määrärahan olevan täysin riittämätön tähän tarkoitukseen.
Nuorisovaltuusto ehdottaa Sappulan uimalan hyppytornin kunnostamista tai uusimista sekä
kahden polkuveneen hankkimista Sappulan uimarannalle kaikkien vapaaseen käyttöön
kesäajaksi.

28 § ILMOITUSASIAT
Valokuvasuunnistuksen pizzalahjakorttien kokouksessa voittajaksi arvottiin Maiju ja Iitu
Hallivuo. Eniten hyväksyttäviä sanoja valokuvasuunnistuksen rastien kirjaimista (T-O-R-P-P-A)
olivat keksineet Miina, Sanni ja Anne Toivainen, jotka palkitaan pizzalahjakorteilla.
Etsivän nuorisotyöntekijän sijainen Milla Tynkkynen on aloittanut työnsä 23.3. ja
työskentelee 4.8.2020 asti.
Itä-Suomen nuorisovaltuustojen kokoontuminen 25.-27.9.2020 Leppävirralla.
Seuraavasta nuorisovaltuuston kokous pidetään tiistaina 2.6.2020 kello 16.00.

Puheenjohtaja Eerika Kasanen päätti kokouksen.

Eerika Kasanen
puheenjohtaja

Virpi Tuovinen
sihteeri

Saku Toikkanen
pöytäkirjantarkastaja

Maija Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

