
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS    PÖYTÄKIRJA 2/2020 

7.2.2020 klo 17.30-18.35 

paikka: Nuorisotalo 

Läsnä 

Eerika Kasanen, puheenjohtaja 

Mimmi Ahonen 

Maria Hupli 

Vilma Hurskainen 

Jussi Kaarre 

Siiri Martikainen 

Siiri Tarhonen 

Saku Toikkanen 

Maija Tuovinen 

Virpi Tuovinen, sihteeri 

Poissa Aino Asikainen, Elmeri Manninen ja Eetu Pukarinen 

 

 

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 Saku Toikkanen ja Jussi Kaarre. 



 

14 § NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN 

HIIHTOAREENASTA 

 Kokoomuksen valtuustoryhmä Martti Laine ja Pentti Lautala ovat 16.12.2019 

jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen: 

"Kunta on viime vuosina perusparantanut liikuntapaikkoja. On rakennettu 

uudet tenniskentät, urheiluhallin laajennus ja ensi vuonna perusparannetaan 

urheilukenttä. Nyt olisi aika laittaa kuntoon myös hiihtoon liittyvät palvelut 

lähtöpaikkojen osalta. Ratahan on kunnostettu jo aiemmin ja sen linjaukset 

ovat tehty niin, että tuo edellä mainittu lähtöalue palveluineen sijoitettaisiin 

entisen kasvihuoneen alueelle. 

Em. perusteella kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta laatii entisen 

kasvihuoneen alueelle yleissuunnitelman. Alueelle tulee suunnitella ainakin 

hiihtolatujen lähtöpaikka, paikoistusalueet ja tarvittava huoltorakennus. Alueen 

yleisilme olisi ns. hiihtoareena. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarvittavat 

kaavamuutokset ja toteutusta varten rakennussuunnitelmat. Nykyinen 

hiihtolatujen lähtöpaikka on ahdas tien ylityksineen. Myös tien reunassa 

kulkeva latu on usein hiekkainen, mikä vaurioittaa kalliita hiihtovälineitä. 

Urheilukentälle tehtävät ladut aiheuttavat routumista perusmaahan ja näin 

syntyy vaurioita kentän pinnoitteisiin. 

Suunnittelu tulisi laajentaa koko peltoalueelle kantatien itäpuolelle. Nyt alue on 

epämääräistä pusikkoa ja eikä sen ilme palvele kunnan markkinointia. 

Hoidettuna alueena se antaisi siistin ja myönteisen kuvan kantatieltä. 

Suunnitelman toteuttaminen tulisi aloittaa v. 2021." 

 Päätösehdotus: 

 Nuorisovaltuusto tutustuu aloitteeseen ja lausuu asiasta mielipiteensä. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto toteaa, että on tärkeämpää käyttää varoja nykyisen 

kuntoradan ja muiden liikuntapaikkojen kunnostamiseen kuin rakentaa uusi 

huoltotilarakennus. Nuorisovaltuuston mielestä nykyisenkin 

huoltorakennuksen käyttö on vähäistä. 

 

15 § NUORTEN KEMMAKAT 8.8.2020  

Nuorisovaltuusto on toimintasuunnitelmassaan päättänyt järjestää nuorille 

Kemmakkateltassa konsertin lauantaina 8.8.2020 päivällä viettäen samalla 

Puumalan nuorisovaltuuston 20 v. juhlaa. Tapahtumaan toivotuilta artisteilta 



sekä tapahtumaan liittyvästä oheisohjelmasta on pyydetty tarjouksia. 

Tarjouksien tietoja ei saa julkaista. 

Nuorisopalvelujen talousarviossa on varattu nuorten tapahtumatoimintaan 

10 500 €. Määrärahaa käytetään myös tapahtuman muihin kuin esiintyjä ja 

ohjeisohjelmakuluihin. 

 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee esiintyjät ja oheisohjelman 

tarjousten perusteella tai pyytää uusia tarjouksia muilta esiintyjiltä ja 

ohjelmantuottajilta 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto valitsi tarjousten perusteella kaksi esiintyjää ja 

oheisohjelmaa.  

Esiintyjiä ei saa julkaista ennen sopimusten allekirjoittamista. 

 

16 §  ILMOITUSASIAT 

 Kotikuntastipendien hakuilmoitus julkaistaan Puumala-lehdessä 19.2.2020 

 

17 § MUUT ASIAT 

 Nuorisovaltuuston hankkii jäsenilleen collegehousut, joihin tulee sekä Po1ntin 

ns. roiskelogo, että Puumalan kunnan ”Puumala” – tekstilogo. 

Yötalon järjestetään 21.2.2020. Ohjelmassa on puumalalaisten vuoden 2019 

menestyneiden urheilijoiden palkitseminen, kunnanjohtaja Matias Hildenin 

vetämä tietovisa, Wazzaa-pakopeliseikkailu, vapaata oleskelua ja pelailua 

sekä keittiössä voi tehdä yhdessä nachopeltejä. 

Nuorisovaltuusto järjestää yhdessä kerhotoiminnan yhteishankkeen kanssa 

retken to 27.2.2020 (koulujen talviloma) Mikkeliin keilaamaan.  

Nuorisovaltuusto hankkii nuorisovaltuuston 20 v. juhlavuoden ”juhlistamiseen” 

myytäväksi t-paitoja, joissa on ”Puumala” tekstilogo, teksti sekä teemaan 

sopiva kuva. Kuvasta ja/tai tekstistä järjestetään kilpailu, johon voivat 

osallistua kaikki Puumalan yhtenäiskoulua käyvät lapset ja nuoret. 

Nuorisovaltuusto varaa palkinnoksi 50 € edestä ostokortteja, joilla se palkitsee 

joko yhden tai useamman kuvaehdotuksen. Kilpailuun osallistuvat työt tulee 

toimittaa viimeistään 24.3.2020.  T-paidoilla hankitut varat nuorisovaltuusto 

käyttää lasten ja nuorten aloitteiden ja ideoiden toteuttamiseen. 



 Seuraava kokous pidetään 27.3.2020 kello 17.30 nuorisotalolla. 

 

Puheenjohtaja Eerika Kasanen päätti kokouksen. 

 

 

 Eerika Kasanen  Virpi Tuovinen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 Saku Toikkanen  Jussi Kaarre 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


